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Mette Sig

Det har været et noget anderledes forår, end jeg tror mange
kunne forestille sig. Mange af os har arbejdet hjemmefra,
haft ungerne i hjemmeskole, hjemmebørnehave og dagpleje, været hjemme uden at kunne gå til foredrag eller andre
arrangementer. Alle har oplevet nedlukningen af Danmark
på hver sin måde. Jeg er glad for, vi har været heldige med
vejret og at vi bor så naturskønt, som vi gør i Skjød! Der har
været tid til flere ture ud i vores dejlige omgivelser. Redaktionen har ikke mødtes inden dette nummer, men vi har fået
sat et blad sammen og tak for de bidrag, der er kommet!
Dejligt, at aktiviteterne ikke har ligget helt stille i byen.
Kalenderen for sommeren er ikke så fyldig som den plejer,
men vi håber på, at de arrangementer der er, kan gennemføres. Og hold øje med facebook og mailingliste for der bliver
meldt ny dato ud for Forsamlingshusets ekstraordinære
generalforsamling - den lyder spændende - se mere på side
14-15 .
Solveig Johnsen
Læs også om:
Hilsen fra Corona land, side 8-9
Landsbyliv side 12-13

Skjøds Genforeningssten

I et indlæg på Skjød By’s Facebook side
efterlyste Poul Nørgaard (Lokalhistorisk
arkiv, Hammel). tidligere på året viden
om Skjød’s Genforeningssten. Hvornår
er den sat og af hvem? Et meget spændende og vedkommende spørgsmål,
da 2020 jo er 100 året for Genforeningen med Sønderjylland. Jeg har i den
anledning læst Sigurd Barretts “Sigurd
fortæller om Genforeningen: En historie om at leve side om side med andre”
(2019) højt for mine poder. Så vi er
alle helt med på historien om, at man
ved en folkeafstemning i 1920 stemte
om, at Sønderjylland igen skulle høre
til Danmark. Fra 1864 til 1920 var hele
Sønderjylland tysk, og det var en særlig
(nogen vil sige mørk) periode i Danmarkshistorien, hvor dansksindede blev
tvunget i tysk krigstjeneste, men hvor
også danskheden blomstrede i det skjul-

te. Ifølge Grænseforeningen (https://graenseforeningen.dk/) er der i alt ca. 600
Genforeningssten i Danmark.
Jeg fandt en lille notits om stenen i Silkeborg Avis, Midt-Jyllands Folketidende, 16. juni 1931, s. 6. Her står der bl.a.
at den blev indviet dagen før notitsen er
fra, med overværelse af 75 mennesker
og at Pastor Bay, Lyngaa, holdt tale i den
anledning. Stenens plads er skænket af
grundejer N.P. Pedersen og selve stenen
skænket af Smedemester Hvass.
Bonusinfo:
I dag er Stenen også et PokeGym i spillet
PokemonGo, og dermed besøges den
flittigt af gæve PokemonGo spillere, der
prøver lykken i Battles mod Chansey,
Bulbasaur, Snubbull, og hvad de nu
ellers hedder de fantasifulde væsener.

Solveig Johnsen

3

Covid-19 kan ikke stoppe landsbydag i Skjød
Hvert år i Skjød bliver der afholdt landsbydag. En helt normal dag hvor landsbybeboerne
samles til morgenmad, og derefter spredes i hele byen, for at
samle affald, plante blomster,
feje ved gadekæret osv.
Silje Omann Pedersen
Lørdag 25 april 2020

Landsbydag

I Skjød afholdes der hvert år landsbydag.
Det er en dag hvor alle kan møde op og
støtte op om fællesskabet. Folk kommer
for at deltage aktivt i byens forskønnelse,
men også for at få en hyggelig stund,
og vise opbakning om den lille landsby.
Dette år var det den 18.04, og det er der
en helt speciel grund til. Landsbydagen
er altid 1-2 uger før konfirmationerne
begynder. Det er vigtigt, at der er fint
og nydeligt til konfirmanderne, da det
er deres store dag, og det hjælper hele
byen til med. ”Landsbydag er en dag
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hvor man samles i interesse for sin
landsby, og for at have en pæn landsby.
Man deltager aktivt sammen for at holde
byen pæn og lave nye tiltag. Det er en
dag hvor man er sammen med dem man
bor i landsby sammen med, og får nære
forhold til hinanden.” Lyder det fra Alex
Pedersen, der bor i byen, og er en del af
SBIF (Skjød Borger- og Idrætsforening).

Dagens aktiviteter

Hele dagen bruges på at gøre byen ren,
og flot. Alle bliver delt ud på forskellige
poster, som man normalt ville sidde
og blive enige om til morgenmaden,
men i år var det anderledes. Det blev
gjort digitalt. SBIF lagde et opslag op
på Facebook, hvor der stod alle de ting,
der skulle gøres, og så kunne folk skrive
hvad de ville lave. Der bliver fejet ved
gadekæret, blomster bliver plantet og
ting bliver malet.

Dagsprogram

Det hele starter kl 09.00 hvor der bliver
serveret kaffe og morgenbrød. Efter det

spredes folk i byen, og går i gang med
oprydningen. Kl 12 samles alle igen,
men til pølser og øl. Det er alt sammen
noget SBIF står for. Man skal ikke betale, bare dukke op og hjælpe til

Flere deltagere

Dette år har der været flere deltagere end normalt. Mette Sig som er en
beboer i Skjød siger følgende ”Jeg tror,
at man har siddet hjemme så meget og
været så isoleret, at folk har brug for at
komme ud og gøre en forskel, og så er
det mere trygt for nogle, når man kan
sidde i fred og ro, og vælge en opgave
som man kan udføre når det lige passer
og med hvem man
vil”. Den holdning
Fakta
deler hun med flere
Der var ca. 25 deltagere
dette år
andre. De andre
år har det været
Landsbydag bliver altid
tilfældigt, hvad
holdt i april
man har skullet
Alle mødes i klubhuset
lave og med hvem,
kl 09.00
men i år var det
Det er SBIF der står for
op til folk selv. I år
det hele
hjalp flere familier,
Alt arbejde er frivilligt
der normalt ikke er
udført
med. Det har Lone
Pedersen en ide om
hvorfor ”Jeg tror, at folk, der ikke har
lyst til at socialisere sig så meget og være
med i byen, har været med dette år, fordi
det har været så individuelt”.

Stærkt Fælleskab

Trods omstændighederne i Skjød svigter
fællesskabet ikke. Der bliver bakket op
om det fra alle. Nye har været med og
hjulpet til med byens forskønnelse.

Arbejdsopgaver

I år var arbejdsopgaverne fordelt således
•
•
•
•
•
•
•
•

Plante blomster i krukker ved gadekæret
Oprydning i klubhusets køkken
Feje parkeringsplads ved gadekæret
Fjerne fiberdug og derefter så
blomsterblanding på skrænt ved
klubhuset
Vaske gade- og byskilte
Rense og vaske tagene, på tribune og
udebane bænk på stadion
Nedtage vakkelvornt hegn imellem
Petanque banen og Bygaden
Vaske busskuret

"Landsbydagen den 18.4. gik over al
forventning. Selv om det sociale element
selvfølgelig manglede, blev der i den grad
gået til den og hele vores "ønskeseddel"
blev krydset af.
Udover dette blev der endda renset busskur på Skræddergyden og brændt ukrudt
ved mindestenen.
Hvis ikke vi burde holde afstand, skulle vi
alle klappe hinanden på skulderen for det
flotte resultat.
Tak til alle for en rigtig god indsats.
Landsbyhilsen fra SBIF"
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Æresmedlem af Danmarks Jægerforbund
I forbindelse med generalforsamling i
Skjød Jagtforening meddelte formanden,
at Niels Hellemann var blevet Æresmedlem af Danmarks Jægerforbund.

for Niels. Med sin positive tilgang og
ubendige vilje til at tingene skal lykkes,
findes der i dag et hold jagthornblæsere
på 5 mand i Skjød.

Af annalerne fremgår, at
der ikke gik lang tid fra
Niels kom til Ahrensdal, til han blev medlem
af Skjød Jagtforening.
Som den driftige mand
vi kender, gik der da
heller ikke længe før
han var medlem af bestyrelsen, og senere som
formand. En post han
bestred i rigtig mange
år.
I foreningsregi indførte
han sang ved generalforsamlingen, hvor
han sammen med Orla
igennem mange år støttede med musik, Orla
på harmonika og Niels
på klarinet.
Niels har også gennem
tiden været vært for
mange dejlige jagter på
Ahrensdal, og de, der
har været med, har nydt
hans og de øvrige jægeres selskab.
Niels har også formået at få startet et
hold af jagthornsblæsere her i Skjød,
hvilket for mange ville have været
fuldstændigt usandsynligt, men ikke
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Niels, vi takker dig for det store arbejde,
du har lagt i Skjød Jagtforening igennem
mere end 30 år.
Tak skal du have og rigtig hjertelig
tillykke.

Nat på Skjød Stadion
I år sker det lørdag den 29. august kl 11.
Programmet starter med at vi mødes og hilser på hinanden. Derefter vil man få en
opgave, som man skal hjælpe med i løbet af weekenden. Kokken er også klar med
et spændende menukort. Er i gang med forsøg. Menuen vil blandt andet bestå af
krebs fra Nørre Å. Vi vil også prøve på at finde noget vildsvinekød. Der vil være bål,
hygge/lege og ellers bare afslapning ude i naturen. Alle er velkommen til at deltage
med eller uden børn/børnebørn.
Prisen vil være 50 for børn og 70 for voksne.
Der vil være frokost, aftensmad lørdag og morgenmad søndag. Håber I har lyst og tid til at deltage.
Man er også meget velkommen til bare at kigge
forbi.
Tilmelding og betaling kan ske til
Lone
Patricia
Dorthe

28947403
23397054
22830218

Arrangementet gennemføres
kun hvis det er tilladeligt i
forhold til regeringens udmeldinger.
Eventuel aflysning meddeles
på Skjøds hjemmeside og på
facebook

Betaling skal ske ved tilmelding via mobilpay.
Tilmelding senest den 24. august.
Mange hilsner
De unge Mødre (der er blevet lidt ældre)
Der vil være mulighed for at sætte telt op fra fredag aften.
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Hilsner fra Corona-land!
Da jeg mødte min mand, var det aldrig
med i overvejelserne, eller en del af
kriterierne, at vi kunne udholde hinanden som den eneste voksen kontakt
med intenst samvær i fem uger. Derfor
var Corona karantænetiden mildest
talt en prøvelse herhjemme. Jeg tror, at
fremover er der ikke noget der hedder
IKEA-partesten men Corona-partesten.
Det er en gave at få så meget kvalitetstid
sammen med børnene, sagde mange,
og det har de jo såmænd ret i, heldigvis
var der ikke snak om den bedre halvdel.
For så ville jeg da nok gerne vide, hvor
gaven kunne byttes. Hvilket var ingen
steder i de her Corona tider. Selv med
mange kvadratmeter kan huset føles
meget lille. Vi har to skønne unger, med
dem er der altid liv og glade dage, og
det kan godt larme, derfor da jeg skulle
kommunikere med manden på den
anden side af bordet, gjorde jeg mig klar,
jeg talte højt og tydeligt, artikulerede
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godt og startede en samtale:” Jeg tænker
at lave BOLLER i KARRY!” Manden
nikker: “ja hun er lidt ARRIG” , jeg
tager en dyb indånding, råber højere:“
nej! BOLLER I KARRY!” Mens jeg
med kroppen mimer boller-i-karry på
imponerende vis. “Nåeh... ja vi kan da
godt se Dirty Harry.... men hvad havde
du tænkt med maden?” Så bliver det
bare svært at holde den gode tone, de´r
sgu ikke noget mere møgirriterende end
halvdøve gamle mænd! De er omtrent
lige så tunghøre som nemlig.com´s
hjemmeside i Corona tid! Jeg har dræbt
dræbersnegle, jeg har løbet en jernmand
på tre kvarter, men jeg kommer aldrig
igennem til nemligs hjemmeside. Jeg
har kørt med kaffe uden at spilde, jeg
har set en hel ishockeykamp, men jeg
kommer aldrig igennem til nemligs
hjemmeside... bare tryk og tryk til, tryk
lige hva du vil, men du kommer aldrig
til nemligs hjemmeside...

Men freden og idyllen sænkede sig, da
jeg havde fået handlet. Heldigvis har vi
også en skøn natur omkring Skjød, som
jeg flittigt har spadseret i for at holde
den gode tone herhjemme. Jeg priser
mig ofte lykkelig for at Corona ramte i
marts og ikke en regnvåd og trist januar
måned. Forår fylder mig altid med håb
og glæde. Da rapsen begyndte at blomstre, og den skønne duft bredte sig med
brisen, blev jeg helt rørt, jeg blev mindet
om nogle kloge ord Niels Hausgaard
også har ytret, han er nemlig også en
mand med stor interesse for sprog og
deler min glæde for raps. Hvorfor er det
at noget så smukt har fået sådan et grimt
navn? Raps. Det gør jo ikke planten ære.
Klamydia derimod er et smukt navn
der dækker over noget knap så smukt.
Klamydia lyder jo helt poetisk, så hvis vi
bytter navnene rundt, vil de begge komme til deres ret, det kræver tilvænning,
er jeg klar over, men vi kan gøre det, kan
vi! Men det ledte mine tanker videre til
Corona, jeg synes altså ikke virussen har
gjort sig fortjent til det navn. Det dækker over noget så smukt som en kold

øl, og nu er den navne tvilling med en
virus. Da Corona først kom, og jeg hørte
om det på arbejde, troede jeg fejlagtigt,
at det var en ny festkomite. Der skulle
jeg da være med. Det var meget lidt festligt lad os sige det sådan, jeg var skuffet.
Sputnik, det må den godt få den virus,
det er ikke så pænt et ord. Så kan vi give
øllen sit navn tilbage.
Der er intet, der er så skidt, at det ikke
er godt for noget, skal vi huske, Corona
tiden har givet os noget andet end vejret
at snakke om de næste mange mange
år. Når mine børnebørn engang spørger
mig, hvordan jeg overlevede Corona, og
bestod Corona-partesten, vil mit svar
lyde:” Den hedder Sputnik! Og det var
ved hjælp af vino og mange kvadratmeter... og selvfølgelig klamydia!” Jeg tror
også vi kan danne grobund for et nyt
ordsprog, “Det er pest eller Corona!” Jeg
ved det er en tilvænningssag, men lad
det vokse, så kommer det.
Karina i Skræddergyden
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Skjød Jagtforening
Fugleskydning
Lørdag den 4. juli 2020
i Bodtofte Skov
Arrangementet gennemføres kun hvis det er tilladeligt i forhold til regeringens udmeldinger.
Eventuel aflysning meddeles på Skjøds hjemmeside
og på facebook
Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen kan også deltage.
Interesserede der vil være med til at hente Kongen,
Steen B. Pedersen, mødes ved Skjød Gadekær kl.
0900.
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos
regenten, hvorefter vi drager til skydebanen i skoven,
hvor der er kaffe og morgenbrød.
Ca. kl 11 er der indskrivning, hvorefter fugleskydningen starter.
Deltagelse, inkl. flotte præmier på fuglen samt kaffe og rundstykke ved ankomst,
koster 150,- kr. pr. deltager (betales på pladsen).
Vi holder middagspause ca. kl 12.30 til 13.30, hvor det vil være muligt at købe biksemad m. tilbehør, drikkevarer, pølser mm.
Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men de, der ønsker at skyde på fuglen,
bedes tilmelde sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@gmail.com eller på tlf.:
86961150 / 20907726
Vel mødt til en festlig dag
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Sommerfest lørdag den 20. juni

T
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Sommerfesten holdes lørdag den 20. juni ved gadekæret. Sidste år fik vi nye erfaringer med at dele festen mellem et sportsarrangement på stadion, aktiviteter i og ved
gadekæret og fest i forsamlingshuset. Nytænkning! - og da festudvalget fik positive
tilkendegivelser på, at det virkede, kan det sportslige og hyggen evt. gentænkes i en
ny sommerfest 2020.
Jagtforeningens frokost kan måske flyttes til sidst på eftermiddagen, hvilket kan give
nye muligheder for festen om aftenen.
Inden april skal der nedsættes et festudvalg og gerne af nye frivillige, som ikke nødvendigvis er tilknyttet en af byens bestyrelser. Er det ikke noget for dig at være med
til at skabe årets sommerfest i et nyt koncept? Foreningerne hører gerne fra dig og
opfordrer de unge til at byde ind, hvis I vil være med til at lave noget for ungdommen.
Sommerfesten skal helst tilgodese alle aldre.

Ny repræsentant i landsbyrådet
Ved årsskiftet takkede Hanne Wind af
som mangeårig repræsentant i Landsbyrådet i Favrskov kommune. Ny repræsentant i landsbyrådet er undertegnede,
Jens Bay Madsen, Glæsborgvej 35. Jeg
flyttede sammen med min kone til Skjød
i 2017 og blev i 2018 en del af SBIF
bestyrelsen. Som repræsentant i landsbyrådet repræsenterer jeg byen og alle
de aktiviteter der foregår og ikke alene
SBIF.
Landsbyrådet består af 41 medlemmer
fra landsbyerne i Favrskov kommune
og dertil to medlemmer fra kommunen. Rådet fungerer som et rådgivende
udvalg for kommunens byråd og bliver
hørt i politiske spørgsmål, hvor landsbyerne har en klar interesse. Landsby-

rådet råder desuden over økonomiske
midler, der kan søges om til projekter i
landsbyen. Senest har landsbyrådet givet
tilsagn om medfinansiering af promenadeprojektet og har tidligere bl.a. givet
medfinansiering af shelter-projektet,
nyt køkkengulv i forsamlingshuset samt
renovering af området foran forsamlingshuset.
Jeg ser frem til at repræsentere Skjød i
Landsbyrådets regi og glæder mig til at
lære og blive inspireret af vores aktive
nabolandsbyer.
Mvh
Jens Bay Madsen
Glæsborgvej 35
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Landsbyliv

- livet i landsbyen i forhold til forstaden
Jeg er født lidt udenfor Århus, i forstaden Åbyhøj. Det var inden kommunesammenlægningen i 1970, så i Åbyhøj
havde vi vores egen administrationsbygning for Åby Kommune. Det var fine
forhold derude i forstaden, med 10.000
indbyggere, men det var nu hverken nogen storby eller noget man kunne kalde
en landsby. Butikslivet var meget varieret, og vi kendte mange af de handlende
ved navn. Min kone udstøder et dybt
suk, hvis jeg begynder at fortælle om de
mange forskellige butikker, og om hvor
mange der måtte lukke ned. Så det skal
jeg nok lade være med.
Ad omveje kom vi til at bo i Stjær, ved
Harlev, og fik jord under neglene. Nu
kunne vi så få lov at opleve landsbyliv,
da byen havde under 1000 indbyggere.
Nu kunne vi så lære, hvad det betyder,
når man skal være afhængige af hinandens initiativ og aktivitet. Der kommer
ikke nogen ”udefra” med et idekatalog
eller en stor pose penge. Det er forældrene selv, der møder op, når der skal
skiftes sand i børnehavens sandkasse,
det er landsbyboerne selv, der skriver
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tekster og spiller musik til årets revy, og
det er kun på grund af mange, mange
frivillige kræfter, at ”sportsugen” kan
afvikles. Det er forpligtende og engagerende – på den gode måde.
Landsbyen Skjød har også alt det gode.
Det gode liv, det gode naboskab og det
gode humør. Det mærker man med det
samme, når der er behov for at få noget
fra hånden. Jeg har sjældent oplevet
så megen gemytlig hjælpsomhed, som
når der bliver opfordret til lidt frivilligt arbejde. I år har ikke været nogen
undtagelse, men noget var alligevel
anderledes. Det var nemlig ikke nogen
smart ide at arbejde for tæt sammen.
Derfor fik to af mine naboer en knippelgod ide under temaet: ”Sammen – hver

•
•
•
•
•
•
•
for sig”. Den skulle bruges til den årlige
Landsbydag (den 18. April), hvor der
traditionelt er blevet taget fat på at holde
byen pæn og ren. Således udarbejdede
SBIF en ”ønskeseddel” over tiltrængte
arbejder og fik den lagt ud på Facebook.
Her kunne man skrive sig op til en opgave og eventuelt kvittere med et billede
af det færdige resultat. Det gik over al
forventning. Alle punkter på listen blev
udført og så lige lidt mere. Vi kan sagtens glæde os over at så meget arbejde
blev udført og sige hinanden tak for en
super flot landsby- indsats.

•
•
•
•

Plante blomster i krukker ved gadekæret.
Oprydning i klubhus køkken.
Feje parkeringsplads ved gadekæret.
Fjerne fiberdug og derefter så blomsterblanding på skrænt ved klubhus
Vaske byskilte over hele byen
Rense og vaske tagene, på tribune og
udebane bænk, på stadion.
Nedtage vakkelvornt hegn imellem
Petanque bane og Bygaden
Brænde ukrudt ved mindestenen
Rengøre busskuret på Skræddergyden
Opstille bord/bænke sæt ved gadekæret
Nedtage julelys på øen og sætte
springvandet ud

Godt gået Skjød
Erling - SBIF

De udførte arbejder er:
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Støt op om forsamlingshuset!
Skjød har et hyggeligt fælleshus,
som har godt af at blive brugt.
Vi har et godt fællesskab i byen
- hvordan kan vi styrke det gode
engagement og gøre det nemmere at være tilflytter?
Kunne forsamlingshuset nytænkes, så der bliver mere liv, måske
lokale arrangementer, fælles
”hjemmekontor”, tirsdagsklub
for Skjøds pensionister eller de
5-10årige? Måske har du andre
gode forslag!
Derfor vil vi indkalde til ekstraordinær
generalforsamling (datoen er afhængig
af Corona-udviklingen), hvor der er
forslag om vedtægtsændringer, som bl.a.
skal reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Hensigten er, at det bliver nemmere at besætte bestyrelsesposterne og
samtidig reduceres bestyrelsens opgaver
til at dreje sig om udlejning og drift af
huset samt rammesætning omkring
aktiviteterne. Mindre interessegrupper
med en kontaktperson til bestyrelsen
skal stå for forskellige aktiviteter i huset.
Der kan være tale om skjødsere, som
interesserer sig for et specielt område
fx med udgangspunkt i nedenstående
oversigt over forskellige muligheder.
Herved får vi forhåbentlig aktiveret en
bredere del af landsbyens beboere og
dermed et større engagement og lokal
forankring.
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Hvis du møder op til den ekstraordinære generalforsamling, skal du således
ikke ”frygte” at blive valgt til bestyrelsen, men får mulighed for at være med
i en gruppe, som arbejder på at arrangere noget, som netop interesserer dig.

Skjødserne har et fælleshus!
Hvad skal det bruges til?
•

Udlejning

•

Fester
(Fastelavnsfest, Byfest, Høstfest)

•

Adventsfest

•

Generalforsamlinger

Ovenstående er nuværende aktiviteter,

men der er andre muligheder:
•

E-sport, fx Le Mans og Fortnite (via
vores fibernet kan vi få mega-kraftigt internet i et antal weekender pr.
år))

•

Pensionistdage/seniorklub

•

Brætspil-dag/aften

•

Fællesvisning på storskærm af større arrangementer/begivenheder: fx
sport, MGP etc.

•

Sangaften

•

Lektiehjælp – tal engelsk dag/aften

•

-Rejse-aften – tema/destination. Evt.
med destinationsinspireret mad.

•

Fællesspisning på skift: Kokkeholdet kan fx være opdelt på veje, køn,
alder.

•

Åbent forsamlingshus: Fx. Landsbyens fælles mødested til en kop kaffe,
et slag kort eller blot en god snak.
Fælles ”hjemmearbejdsplads”, som
også kan have en social funktion
med faglig sparring.

•

Foredrag

•

Danse-aftener

•

Krea-aftener

•

Koncerter evt. med spisning

•

Arrangementer for børnene/børnefamilierne

•

etc. etc. etc.!

OBS! OBS!! OBS!!!

Aletha Camille Bertelsen fra Ranger
Soul, Helstrup Skovfogedgård (tidl.
Angels landsted, Pøt Møllevej 105),
vil indlede med et indlæg inden den
ekstraordinære generalforsamling løber
af stablen. Her vil hun fortælle lidt om
sine nuværende aktiviteter og meget
spændende planer/visioner for den
nærmeste fremtid. Desuden vil hun med
sin baggrund som psykolog komme ind
på det moderne fællesskab og berøre det
interessante og nye begreb "væredygtighed".
Vi opfordrer dig derfor til at møde op til
den ekstraordinære generalforsamling
i forsamlingshuset, når datoen bliver
fastlagt og dermed støtte bestræbelserne
på, at gøre Skjød til en mere aktiv og
dermed attraktiv landsby.
Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus
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Forår?

Dirch Passer fremførte i 1961 en monolog / sang med titlen ”Moder Sol”. I
monologen fortæller han, at han skylder
Karl-Ejner 500 kroner til betaling om
Foråret og siger derefter på klingende
fynsk: ”Hvem siger vi overhovedet får
noget Forår?”
Vi har i hvert fald fået vores Forår og
sammen – hver for sig, kan vi springe lidt ud og glædes over at vi er her
endnu.
Landsbyen har sin særlige tryghed og
ro og ved indkørslerne er der påskeliljer
til at byde os velkommen hjem. Det kan
man da kun blive positivt Forårs opstemt over.
Det har også været et mærkeligt forstemt Forår: Det har været det Forår,
hvor ingen blev konfirmeret, men hvor
mange trådte ind i de voksnes rækker.
Det har været det Forår, hvor man har
været glad for bare at være snotforkølet og ikke fejle det-andet-der. Det
har været det Forår, hvor vi har været
glade for, at nogen har opfundet digitale
løsninger som WhatsApp, FaceTime og
Messenger, så vi kan holde kontakt med
hinanden. Det har været det Forår, hvor
vi glemte at holde øje med blomsterne
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i Mirabelle træet, fordi vi var paralyserede af skræmmebilleder. Det var det
Forår, hvor vi ikke længere kunne rejse
ud, så derfor måtte vi rejse ind.
Nu kan vi så bare gå udenfor og få noget
helt gratis at glæde os over: De mange
ekstra soltimer giver muligheder for et
skud gratis D-vitamin. Hvis man hører
godt efter, er lærken i gang med sine
Forårs triller i det blå. Er man fisker, kan
man glæde sig over, at det lune Forår har
fået Hornfisken til at ankomme tidligere. Det er også tid til at støve grillen og
Jan Glæsels grillbog af og få lidt gang i
udekøkkenet. Det er alle sikre tegn på
dejligt Forår.
Faktaboxen – når vi nu ikke kan få
friske sportsresultater
1888 – Det koldeste forår med en middeltemperatur på 2,9 °C
1974 – Det tørreste forår med kun 46
mm. nedbør
1983 – Det vådeste og solfattigste forår
med 285 mm. nedbør og 269 soltimer.
2007 – Det varmeste og solrigeste forår
med en middeltemperatur på 8,9 °C og
661 soltimer
Erling

Pia Stolze

Skjød Borger- og Idrætsforening
Forbliv medlem i 2020 eller kom med ”under fanerne”
Det koster så lidt som kr. 200,- for en hel husstand for et helt år
Hvis der er tale om et enkelt medlemskab kan du nøjes med kr.100,-

Overfør med Mobile Pay – nummer 38716
Husk at skrive hvem du er og hvor du bor
Tak for din støtte

Reserver dagene allerede nu: Fastelavn 2021
Opstartsmøde med Fastelavnssoldater 5/2 2021
Fastelavnssoldaterne kommer rundt 14/2 2021
Fastelavnsfest i Skjød Forsamlingshus 26/2 2021
Renate
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Projekt 2020

– nyt byrum ved gadekæret i Skjød
Projektet er der endnu, men er skredet
lidt i tidsplanen
Vi er stadig faste i troen og klare i mælet
på trods af en længere sagsbehandling
hos tilskudsgivende fonde. Det kan
selvfølgelig tænkes, at fondene stadig er
dybt imponerede over vores ufattelige
iderigdom og blot sidder og snapper
efter vejret – meeeen.
Byrummet tænkes opbygget, hvor den
nu 20 år gamle og livstrætte træpromenade er i dag. Der kommer til at
blive lagt meget vægt på stabilitet og
holdbarhed, hvilket betyde,r at den nye
promenade kommer til at hvile på beton
punktfundamenter og en galvaniseret
stålkonstruktion. Beklædningsbrædder og strøer på både den høje del ved
p-pladsen og den lave del ved vandfladen bliver udført i FSC certificerede
komposit brædder. Disse er fremstillet
af 60% genbrugstræ eller bambusfibre
og 30% genbrugsplast.
Hvis du gerne vil læse mere om projektets beskrivelse, kan det findes på byens
hjemmeside – www.skjoedby.dk, under
”Byrum ved promenaden”.
Det samlede budget er på 712.750, (incl, moms) og forudsætter, at vi kan få
udført 150 timers frivilligt arbejde. Den
praktiske udførelsestid er sat til maks.
4 måneder, og vi håber stadig at kunne
starte projektet op i år. Ellers passer
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projektnavnet ”Projekt 2020” jo heller
ikke rigtigt.
Der findes heldigvis en del fonde og
forskellige aktivitetspuljer, og vi er derfor stadig overbeviste om, at der findes
midler til at få projektet finansieret.
Vi har, i skrivende stund, fået tilsagn fra
3 tilskudsgivere og har dermed sikret
308.750, - af det samlede byggeprojekt.

Hvem har givet tilsagn?

LAG Randers/Favrskov – EU midler
LAG Randers/Favrskov – Kommunal
medfinansiering
Landsbyrådet i Favrskov

Hvem har sagt nej?

Hedeselskabet
Lokale- og Anlægsfonden
Nordeafonden – Lokalpuljen
Sparekassen Kronjyllands Gavefond
Ferdinand Sallings Mindefond

Hvem håber vi stadig vil støtte op?
RealDania Fonden – Underværker
Friluftsrådet – Adgang til naturen
Nordeafonden – Her-Bor-Vi puljen
Bevica Fonden

Vi krydser stadig fingre for at byen får et
nyt og spændende sted for aktivitet og
ophold
Skjød Borger- og Idrætsforening - Erling
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Dato

Arrangement

Sted

Fugleskydning, kl. 09.00

Gadekæret /
Bodtofteskoven

Nat på stadion, kl. 11.00

Stadion

Juli
4.
August
29.

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Mette Sig
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