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Redaktionen i Skjød Tidende mødtes igen forud for 
dette nummer og denne gang med hele to nye med-
lemmer: Jens Bay Madsen, der har overtaget pladsen 
efter Hanne Wind-Larsen og som repræsenterer 
Skjød i Landsbyrådet og Karina Damgaard, der er 
med i SBIF og som overtager pladsen efter Maria 
Gredenmann Kiil.
Velkommen til begge. Vi glæder os til samarbejdet 
og siger tak for indsatsen i redaktionen til Hanne og 
Maria.

Vi er heldigvis gået efteråret i møde med lidt liv i 
byen igen. Der har været Æselpost, med besked om 
fællesspisning og ekstraordinær generalforsamling i 
Forsamlingshuset. Der har været Nat på Stadion med 
glade voksne og børn, og nu har vi også julens traditi-
oner i vores landsby at se frem til.

Næste nummer af SkjødTidende udkommer ultimo 
januar 2021.

Med ønske om et godt efterår og glædelig jul :-)

Mette Sig, Skjød 2014
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Blomsterbørn
Man bliver da lidt "glad i låget", når 
blomsterne blomstrer, og det er der da 
også skrevet et væld af sange om.
SBIF har ikke skrevet en sang - bare 
rolig. I stedet satte vi i efteråret 2019 
mere end 200 blomsterløg på forskellige 
steder i byen, og det ved vi, at mange 
har set og glædet sig over, da de sprang 
ud og blomstrede her i foråret 2020. Nu 
forfølger vi så succesen.

Undertegnede har netop bestilt en ny 
sending blomsterløg, og de bliver plantet 
inden frosten går i jorden. Denne gang 
er vi mere ambitiøse og har bestilt 450 
blomsterløg. Sidste år var alle løg af 
typen Golden Harvest. Denne oplysning 
er alene for de af læserne, der er lidt 
hygge - hortologer.

Den nye sending bliver på 100 stk. Dob-
belt Påskelilje Mix, 100 stk. Påskelilje 
Pink Charm og endelig 250 stk. Perle-
hyacint Blå. Det bliver bare så flot, når 
det hele begynder at spire i marts måned 
næste år. Glæd jer!
 
SBIF - Erling
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Hvem har set giraffen?
Hvor er giraffen? Hvem har set den sidst?

Legepladsens elskede giraf er desværre gået bort og hviler nu på den store 
gyngesavanne. 
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Forsamlingshuset har fået et "ansigtsløft"Forsamlingshuset har fået et "ansigtsløft"

Skjød Forsamlingshus har gennemgået 
en tiltrængt renovering af køkkenet og 
fortovet foran huset. Køkkengulvet er 
blevet fornyet med en rengøringsvenlig 
og hygiejnisk belægning. Desuden er 
køkkenet blevet malet og hovedrengjort. 
Alle køkkenmaskiner er blevet efterset.
Fortovet foran forsamlingshuset har fået 
ny asfaltbelægning, hvilket har betydet, 
at man nu kan færdes uden fare for at 
falde pga. huller og ujævnheder.
Forsamlingshuset har fået tilskud til 
renoveringen fra Landsbyrådet under 
Favrskov Kommune. 

Calle
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Æselpost i Skjød
Invitationerne til mødet om Skjød 
Forsamlingshus´ fremtid den 8. septem-
ber blev uddelt pr. æselpost lørdagen 
før. Æslet fra Helstrup Skovfogedgård 
hedder Frankie. Han nød turen og 
skabte opmærksomhed og dermed god 
PR for arrangementet. Børnene flokke-
des om ham, og han var også på besøg 
på stadion, hvor der i weekenden var 
"Nat på stadion" med deltagelse af ca. 50 
skjødsere, som hyggede sig ved det nye 
"Naturhotel" og fik spændende mad fra 
jordovn og bål.
 
Formålet med mødet den 8. september 
i forsamlingshuset var at få aktiveret et 
antal interessegrupper i landsbyen, som 
får mulighed for at bruge forsamlings-
huset til forskellige aktiviteter. Bestyrel-
sens opgave bliver at sørge for driften og 
udlejningen af forsamlingshuset samt at 
skabe de rette rammer for interessegrup-
pernes aktiviteter.

Calle

STØT OP OM DIN LANDSBY
Mød op tirsdag den 8. september kl. 18.30 i forsamlingshuset!

Kom til en visionær ekstraordinær generalfor-samling, hvor vi starter med lækker tapas lavet af vores lokale Allan Slagter og senere kommer Aletha fra Ranger Soul og holder et inspirerende oplæg om det moderne fællesskab og ”væredygtighed”.
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STØT OP OM DIN LANDSBY
Mød op tirsdag den 8. september kl. 18.30 i forsamlingshuset!

Kom til en visionær ekstraordinær generalfor-samling, hvor vi starter med lækker tapas lavet af vores lokale Allan Slagter og senere kommer Aletha fra Ranger Soul og holder et inspirerende oplæg om det moderne fællesskab og ”væredygtighed”.

Adventssøndag i forsamlingshuset
Lige nu følger vi rådene fra myndighe-
derne spændt, men mon ikke der bliver 
mulighed for også i år at holde et før jule 
arrangement 1. søndag i advent, som 
forventet.
 
Bestyrelsen har ikke på nuværende 
tidspunkt sammensat programmet, men 
mon ikke der kommer en tombola med 
mange flotte præmier. Vi håber at I igen 
i år vil sponsorere flotte gaver til tombo-
laen og fiskedammen.
 

Måske bliver juletræet kroget og lyse-
grønt, hvem ved?
 
Bestyrelsen har lagt op til nytænkning.
Om der sker ændringer i julestuen vil 
du opdage den 1. søndag i advent.
 
Forsamlingshuset vil annoncere pro-
grammet senere, men husk at vi fort-
sat starter julen op i Skjød 1. søndag i 
advent kl. 14.00 i forsamlingshuset, ved 
gadekæret og i kirken.

Hanne  

Fornyelse af anparter
Hvis ikke du har fornyet dine anparter er det muligt på Reg.: 6110 Konto nr.:  
486 000 1755 eller via MobilePay nr. 80946.
 
Du vil gøre bestyrelsen glad og en stor tjeneste,  hvis du bruger denne beta-
lingsform.  Muligheden for at betale til julearrangementet er fortsat til stede, 
men det vil være en kæmpe fordel, hvis det sker inden.

Hanne
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Ved landsbyens gadekær
-  der mødes han og hun  
(citat fra komponist Bror Karlsson og 
selvfølgelig Keld Heick)
 
Vores eget gadekær i Skjød skulle også 
gerne stadig være et sted, hvor han og 
hun kan mødes. Arbejdet med projek-
tet "Nyt byrum ved gadekæret i Skjød" 
fortsætter derfor med det lange, seje 
træk med at få finansieringen på plads. 
Spændingen stiger specielt i disse 
dage, hvor den sidste ansøgte fond har 
meddelt, at deres afgørelse om støtte 
bliver offentliggjort. Som skrevet i Juni 
udgaven af Skjød Tidende, havde vi på 
daværende tidspunkt stadig 4 ansøgnin-
ger ude til vurdering. Nu har vi kun en. 
Vi har desværre fået afslag fra Bevica 
(tidligere kaldet Vanførefonden), men 
så har vi til gengæld tilsagn fra Nordea-
fonden på 229.000,- og fået et rungende 
ja fra RealDania/Underværker. Lad mig 
lige fortælle lidt om det:

Ansøgningen blev sendt til Realdania i 
Januar 2020, og de ville gerne vide, om 
projektet har opbakning i lokalsam-
fundet. Derfor skulle vi alle tilkende-
give med "likes" for at komme med på 
positivlisten. Vi fik ca. 250 "likes", og det 
medførte, at vi kom igennem det første 
nåleøje. Vi havde søgt om at få 159.000,- 

i tilskud til projektet. I maj måned fik 
vi så tilsagn om økonomisk opbakning, 
men RealDania havde hævet støttebelø-
bet. Hold da op hvor dejligt. RealDania 
har bevilget 250.000,- til vores projekt, 
og har indføjet en spændende betingelse 
i deres tilsagn. De vil gerne have at vi 
anvender min. 50.000,- på at ansætte 
en landskabsarkitekt. De opfordrer os 
dermed til at få projektet trimmet lidt og 
få dokumenteret en løsning, der præ-
senterer sig mere helstøbt. Så er det bare 
om at beholde "JA hatten" på.

Alex og Erling har holdt møder med to 
forskellige arkitekter, for at høre deres 
ideer og selvfølgelig også honorarer. Vi 
har nu valgt at arbejde videre med Ste-
phan Gustin fra Gustin Landskab A/S 
i Århus. Deres ideer bliver indbygget i 
projektet, og vi har tillid til, at de ikke 
tilføjer mere til projektet, end budgettet 
kan bære.

Tilsagnet fra Nordeafonden (Her-Bor-
Vi-puljen) er netop meddelt med et 
beløb noget mindre end det søgte. Så 
hvis den sidste ansøgning til Frilufts-
Rådet bliver bare delvist bevilget, vil vi 
økonomisk være ”helt i mål”
 

SBIF - Erling
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NAT PÅ STADION
Lørdag den 31. august afholdte vi nat på 
Skjød stadion.

Der var 48 voksne og børn.

Kokken Dennis stod for at lave mad. 
Der var signalkrebs, hare, vildsvin, rådyr 
og fasan.

Alt sammen blev i løbet af dagen lavet 
til en fantastisk middag. I år havde Alex 
sørget for at familierne/børnene kunne 
lave deres egen fuglekasse og male den 
bagefter. Det blev til mange flotte og 
farverige kasser. 

Vejret startede med regn og lidt torden, 
men efter en time klarede det op, og så 
kunne vi komme i gang med at pille alle 
signalkrebsene, som Dennis og Christi-
an havde fanget i Nørre Å.

Alle havde fået en opgave, som de skulle 
hjælpe med; opvask, hjælpe kokken, lave 
frokost, hente vand osv. De blev udført 
til ug!

Efter aftensmaden gik snakken og der 
blev lavet pandekager og popcorn.
Aftenen/natten sluttede med at sidde 
ved bålet og lave snobrød.

Søndag stod vi op til en pragtfuld mor-
gen med solskin og bålet blev tændt, så 
de sidste snobrød kunne laves.
Vi vil gerne takke alle som har bidra-
get til, at det blev en hyggelig og dejlig 
weekend på Skjød stadion.
En speciel tak til de der gjorde noget 
ekstra, så vi kunne få en dejlig weekend: 
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SBIF savner din støtte i 2020

Da vi omdelte Skjød Tidende i August 2019, fik vi lejlighed til at præsentere os 
selv. Samtidigt fik vi en meget positiv opbakning - og selvfølgelig også jeres kon-
tingent for 2019. Mange tak for det.

Det er slet ikke gået så godt i 2020. Måske har du, indtil videre, savnet os ved 
din dør, da Skjød Tidende slet ikke udgives i August mere.
Bare rolig - du kan sagtens blive eller forblive medlem alligevel.

Vi har fastholdt det hidtil gældende kontingent:
Det er stadig kun 200,- pr. husstand eller 100,- for enkeltpersoner.

Du kan
Overføre via MobilePay  -  nummer 38716, husk afsender i adressefeltet

Måske automatisk betale (PBS) i marts måned ?
Bankoverførsel til konto - 6110  4864444657, husk afsenderoplysninger

På forhånd tak og mange venlige hilsner
Skjød Borger- & Idrætsforening

Heidi, Karina, Louise, Jens, Alex, Carsten og Erling

REMA 1000 for bidrag
Dennis som kok
Christian for at hjælpe med at fange 
krebse
Conny for kager
BAKKELY for æg
Knud og Mie for mange agurker
og sidst men ikke mindst en stor tak til 
vores familier for at hjælpe til.

Vi vender tilbage næste år sidste week-
end i august med et nyt program og 
spændende mad. Endnu engang tak til 
alle.

Lone, Patricia og Dorthe
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Fugleskydning 2020
Skjød Jagtforening afholdt igen i år 
fugleskydning den første lørdag i juli. 
Vejrudsigten stod på overskyet, sol og 
mulighed for regnbyger, og Bodtoftesko-
ven udgjorde den smukkeste ramme.
Udfordrerne mødtes ved gadekæret og 
Skjød Jagthornsblæsere startede dagen 
med at blæse “samling”, fanen blev rullet 
ud og udfordrerne drog i samlet flok til 
Kongen, Steen B. Pedersen på Mose-
vang. 

Kongen inviterede udfordrerne indenfor 
og beværtede dem på fornem vis. 

Efter at have nydt en forfriskning hos 
Kongen, fortsatte selskabet til Bodtof-
teskoven, hvor der blev serveret kaffe 
og rundstykker. Efter dette begyndte 
indskrivningen, og ca. kl 1100 startede 
skydningen med de deltagende skytter.
Formiddagens skydning gik lidt lang-
somt, og inden frokost var det kun næ-
bet og  venstre vinge, der var skudt ned.
Jagtforeningen havde sørget for, at der 
var biksemad med spejlæg og hjem-
melavede rødbeder, men der var også 
mulighed for en pølse.
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Efter frokost fortsatte skydningen, men 
grundet tiden blev venstre klo, halen og 
højre klo sprunget over.  Højre vinge og 
Kronen blev skudt ned og så var der kun 
brystpladen tilbage.

Regnen havde silet ned det meste af 
dagen, så sidst på eftermiddagen var 
det noget glat og mudret, hvilket også 
resulterede i nogle ufrivillige morsom-
me indslag.

Det holdt hårdt, men det skulle afgøres, 
hvem der skulle være årets Fuglekon-
ge. Det lykkedes for Torben Nielsen at 
skyde brystpladen ned og dermed blive 
årets Fuglekonge – STORT TILLYKKE 
TIL TORBEN !!

Bestyrelsen takker for den store opbak-
ning til arrangementet.

Formanden
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Et lille tip - Borger Tip

Borger Tip er en app og online formular, 
hvor du kan give Favrskov Kommune et 
tip om skader eller manglende vedlige-
holdelse.

Fra Favrskov kommunes hjemmeside:
https://favrskov.dk/borger/trafik-og-ve-
je/borger-tip

Citat fra hjemmesiden:

“Vi arbejder hele tiden på at holde Fav-
rskov pæn og velholdt hver dag, men vi 
opdager ikke alle løse fortovsfliser, grene 

på cykelstien eller huller i vejen. Derfor vil 
vi gerne have din hjælp.
Send et Borger Tip, hvis du eksempelvis 
ser et skævt skilt, et hul i vejen eller et 
væltet træ. Dit tip bliver sendt til den rig-
tige medarbejder, som vil vurdere proble-
met på følgende måde:

Vurderes problemet til at være akut, ord-
ner vi det hurtigst muligt.
Hvis problemet ikke er akut, vil din hen-
vendelse indgå i vores planlægning af den 
almindelige drift og vedligeholdelse.”

Download appen i App Store eller Go-
ogle Play – søg på Skyhost Borger Tip 
(appen skal have samme logo, som du 
kan se øverst på siden her).

Vi vil gerne anbefale brugen af ”Borger 
Tip” appen til at indrapportere, som 
kommunen nævner; løse fliser, huller 
i vejene – men også manglende pleje 
af de grønne områder kommunen har 
ansvar for. Opgaverne er udliciterede, og 
indrapporteringen via Borger Tip kan 
hjælpe kommunen med at se, om entre-
prenøren når ud i alle aftalte hjørner.

Jens Bay Madsen/SBIF
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Fra Skrot Til Slot 
Fra Drøm Til Virkelighed

Byens legeplads fik sidste år et rigtig fint 
løft, vippedyrerne blev fornyet, der kom 
en balancebom op, der kom nyt hegn op 
og skurvognen, der har stået dernede 
blev revet ned og kørt væk. 

Men men men – legetårnet er 
efterhånden ikke sikkert at lege på for 
byens børn. Rebstigen er knækket, flere 
trin er rådnet over, og selv de mindste 
børn kan få det til at rykke frem og 
tilbage. Ønsket er derfor at give byen et 
fint og sikkert legetårn på den nu ellers 
SÅ fine legeplads, og vi håber, at I vil 
være med til at støtte op om projektet, så 
drømmen kan blive til virkelighed. For 
at kunne forvandle legetårnet fra skrot 

til slot har vi dog brug for jeres hjælp. 

Hen over vinteren vil vi få finansie-
ringen på plads til et nyt legetårn, og 
til foråret får vi brug for jeres hjælp til 
nedtagning, forberedelse og opstilling 
af det nye legetårn. Målet er at have det 
ny legetårn monteret, så det er klar til 
brug i foråret 2021. Hold øje med Skjød 
Tidende og Skjød Facebook-gruppe for 
annoncering af arbejdsweekender.

De bedste hilsner og forhåbninger fra

Jens Bay Madsen, SBIF, og 
Anna Østergaard Kristensen 
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Møde om forsamlingshusets fremtid
Tirsdag den 8. september deltog 49 
skjødsere i et møde arrangeret af for-
samlingshusets bestyrelse.

Ideen til mødet opstod efter generalfor-
samlingen i foråret, hvor det sparsomme 
fremmøde ikke gjorde det muligt at 
få vedtaget nogle foreslåede vedtægts-
ændringer, som primært indeholdt en 
reduktion i antallet af bestyrelsesmed-
lemmer fra 7 til 5. Det var derfor nød-
vendigt at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. For at få så mange 
som muligt med til denne generalfor-
samling blev der arrangeret spisning, 
hvor Allan Slagter havde fremtryllet en 
meget lækker tapas-anretning serveret 
på lange planker. Pga. corona-situ-
ationen blev der sprittet og anvendt 
engangshandsker i forbindelse med 
tapas-buffeten.

Efter spisningen var psykolog Aletha 
Bertelsen fra Ranger Soul inviteret til 
at fortælle om sin virksomhed og give 
et indspark til fremtidens fællesskab i 
forsamlingshuset. Det var en spændende 
fortælling om, hvordan Aletha har været 
udfordret – ikke kun pga. pandemien, 
men også pga. den jyske træghed, når 
det gælder frekventering af private psy-
kologer. Det er noget nemmere at starte 
en privat psykologpraksis op på Sjæl-
land! Udviklingen har betydet, at Aletha 
for øjeblikket pendler mellem at vare-
tage en stilling som ledende psykolog i 
Grønland og at opbygge Naturcenter for 

Væredygtighed på Helstrup Skovfoged-
gård, når hun er hjemme. Der vil fortsat 
være naturkurser, æselvandringer og 
andre innovative tiltag til personlig ud-
vikling samt udlejning af Naturcentrets 
faciliteter, men i starten kun, når Aletha 
er hjemme. 

Et af Alethas råd til forsamlingshuset var 
at øge egen refleksion over hvordan vi 
kan leve menneskeligt bæredygtigt i en 
komplekst verden - altså væredygtigt - 
og hvordan en ny måde at forsamles på i 
fremtiden kan tage højde for dette. 
Aletha anbefalede også at lade en gen-
tænkning af forsamlingshusets aktivite-
ter inspirere af de 8 såkaldte Væredyg-
tighedsmål, som tilhørerne fik udleveret 
under foredraget, og som støtter op om 
FN’s Verdensmål. 

Vi fik også lidt at vide om Alethas 
spanske eventyr, hvor en uddannel-
se som Ranger og købet af et spansk 
håndværkertilbud i en lille bjerglandsby 
helt sikkert har udviklet hendes evne til 
agere i en kompleks verden, det første af 
de 8 Væredygtighedsmål. 
Hvis man vil med i gruppen af Æselsit-
tere, der af og til tager en passetjans på 
Helstrup Skovfogedgård er man velkom-
men til at finde Aletha på facebook.
 
Efter foredraget blev der orienteret om 
den gentænkning af forsamlingshu-
set, som bestyrelsen arbejder med for 
øjeblikket. Målet er at øge aktiviteten 
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i forsamlingshuset til gavn for Skjøds 
landsbyboere. Midlet er at få igangsat 
nogle interessegrupper i landsbyen, 
som kan bruge husets faciliteter til en 
eller anden form for aktivitet knyttet 
til interesseområdet. Bestyrelsen vil 
agere fødselshjælper fx via et fokuse-
ret arrangement/møde og vha. Skjøds 
Facebook-side.

Til den efterfølgende ekstraordinære 
generalforsamling var der to hoved-
punkter: 
1. Ændring af ved-
tægter og 2. Valg 
af bestyrelse og 
suppleanter.
Vedtægtsæn-
dringerne blev 

vedtaget.
Nyt medlem af bestyrelsen blev Pia 
Lokmann Stoltze. Øvrige bestyrelses-
medlemmer er:
Gitte Jakobsen, Hanne Wind-Larsen, 
Birgit Sehested og Carl Christian Lund.
Suppleanter: Keld Jakobsen og Christian 
Nørgaard.

Bestyrelsen takkede flg. afgående med-
lemmer for deres indsats:
Gitte Nielsen, Jakob Mølgaard og Anny 
Hansen.

Calle
Bestyrelsen i Skjød forsamlingshus 

indkalder til møde om fremtidens forsamlingshus Alle i Skjød og nærmeste omegn er velkomne
Program:

Tilmelding til spisning: 
sms og mobil: 22 68 53 05 eller 

mail: 86960074@mail.dk. 

Deadline for tilmelding er på 
fredag den 4. september. 

Prisen er 50 kr. pr. prs. 

Kan betales på MobilePay 13672 
eller kontant ved indgangen.

18.30: SpisningSkjøds madkunstner Allan serverer lækre ta-

pas-planker. Med et tilskud fra forsamlingshuset er 

prisen kun 50 kr. pr. person, tilmelding til spisning 

nødvendig (se nederst). Drikkevarer kan købes til 

rimelige priser. 

19.30: Præsentation og pep talk! Aletha fra Ranger Soul (Helstrup Skovfogedgård, Pøt 

Møllevej 105) fortæller om sit spændende liv og pla-

nerne med sin virksomhed på landstedet. Aletha er 

uddannet psykolog og vil med den baggrund komme 

ind på det moderne fællesskab og berøre det interes-

sante og nye begreb ”væredygtighed”. 

Calle fra bestyrelsen fortæller om de nye tanker vedr. 

forsamlingshusets fremtid. Læs evt. artiklen ”Støt op 

om forsamlingshuset!” i det sidste Skjød Tidende. 

Søg på nettet: Skjød Tidende pdf.20.00: Pause
20.15: Ekstraordinær generalforsamlingDagsorden:

1. Vedtægtsændringer. Forslag til vedtægtsændringer kan ses på Skjød For-

samlingshus hjemmeside:http://skjoedby.dk/skjod-forsamlingshus/ eller søg 

blot på Skjød Forsamlingshus
Den primære ændring er en reduktion i antallet af 

bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.
 
2. Valg af bestyrelseVi kan dække bestyrelsesposterne med interessere-

de kandidater, så ingen skal ”frygte” at blive valgt. 

Alle, som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, har 

naturligvis mulighed for at lægge billet ind!

 
3. Evt.

21.00: Mødet slutter 

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!
Forsamlingshusets bestyrelse
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Louise og Tobias, Bakkely, Granslevvej
Vi er et par på 29 år, som mødte hin-
anden i Aarhus. Jeg (Louise) er født og 
opvokset i Esbjerg, hvorefter jeg flyttede 
til Aarhus for at uddanne mig til arki-
tekt. Jeg har ind i mellem min uddan-
nelse været på skoleophold som møbels-
nedker samt møbelpolstrer. I dag er jeg 
ansat i Byggeri i Aarhus Kommune. 

Tobias er født og opvokset 
i København og taget turen 
til Aarhus for at uddanne 
sig til læge. Dette blev han 
færdig med her i sommeren 
2020, og han er nu i gang 
med hans Ph.D. på Aarhus 
Universitet inden for neu-
rologi, hvor han forsker i at 
forstå sygdommen ALS. 

Vi har længe drømt om at 
komme væk fra byen,ud 
hvor der er plads til projek-
ter og tæt til naturen. At vi 
landede i Skjød var lidt til-

fældigt. Det var placeringen af huset og 
de muligheder grunden og området gav, 
der landede handlen. At jeg (Louise) så 
faktisk kendte byen fra et semesterpro-
jekt på arkitektskolen, som jeg lavede for 
år tilbage, var bare et plus. Så nu pryder 
den model over byen, som blev lavet ifm 
projektet, og som var en af de få overle-
vende ting fra skoletiden vores hjem. 

Vi er efter 1 1/2 år i 
området stadig helt 
vilde med stedet og ser 
frem til at være en del 
af samfundet i Skjød. 

Nyt medlem i 
SBIF
Louise Sevelsted 
Viborg er desuden nyt 
bestyrelsesmedlem i 
SBIF og har fået rollen 
som sekretær.
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Forsamlingshuset overlever corona uden hjælpepakke

Skjød Forsamlingshus oplevede, at de fleste planlagte arrangementer i foråret 
blev aflyst. Der var med andre ord ingen indtægter – kun udgifter. Forsam-
lingshuset har ikke haft mulighed for at få del i hjælpepakkerne, men har haft 
tilstrækkelig med likvider til at klare sig igennem foråret og sommeren. 

Da forårets reservationer praktisk talt alle er blevet flyttet til efteråret, vil det 
gennemsnitlige aktivitetsniveau for 2020 ikke være reduceret væsentligt. Om 
pandemien skaber problemer for forsamlingshuset i fremtiden, kan vi ikke vide, 
men en eskalering kan risikere at få større langsigtede økonomiske konsekven-
ser for vores fælles hus. 

Calle

Høstgudstjeneste
 

Søndag den 4 oktober er der høstgudstjeneste 
i Skjød kirke kl 17.00

ved Anne M.K.Hansen.

Efter gudstjenesten vil Lyngå folkekor 
synge ude på kirkegården.

 
Fællesspisningen efter gudstjenesten 

er aflyst på grund af coronaen
 

Skjød menighedsråd og Skjød forsamlingshus
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SBIF 
juletræssalg

Vi vil 
gerne gentage 

Vera’s jul med gløgg,
 æbleskiver og juletræssalg

 igen i år. Vera (Alex’s campingvogn) 
og SBIF 

vil derfor 
gerne invitere på 

besøg ved gadekæret

2. søndag i advent den 6/12 
fra 13:00-16:00. 

Kig forbi og tag del i 
den gode stemning, og køb

 gerne årets juletræ med hjem.

SBIF
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Tak fordi vi måtte larme
Vi vil gerne takke byen for, at vi måtte larme 
lidt,  da vi lavede lille SMUK fest i august 
måned.

Vi have en helt fantastisk weekend, hvor 
også nogle af skjødserne  kom forbi,
og var med til at skabe den rette festi-
val-stemning.

Tak for alle de gode tilbagemeldinger efter 
festivalen.

Alex og Lone
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Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Dato Arrangement Sted

September

24. Vandværkets Generalforsamling Forsamlingshuset

Oktober

4. Høstgudstjeneste, kl. 17.00 Skjød Kirke

November

29. Adventsarrangement. Under arrangemen-
tet uddeles årets Skjødser.
Juletræet ved gadekæret tændes.

Forsamlingshuset, 
Gadekæret og 
Skjød Kirke

December

6. SBIF sælger juletræer, kl. 13.00-16.00 Gadekæret


