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Nu sker der noget...
Så er sommeren ved at banke på. I hvert fald er foråret 
godt i gang.

Vores kalender er knap så tynd som tidligere. Du kan 
komme til generalforsamlinger her i juni og Skt. Hans 
- og hvem trænger ikke til at komme lidt ud?

Læs bl.a. om:
  Affaldsindsamling
  Naturen omkring Skjød
  Byrum ved gadekæret
  Forsamlingshusets vandskade

God fornøjelse!
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Tordenskjolds soldater
- og de nye rekrutter
Bare rolig. Der er slet ikke tale om noget 
søslag, men om hvordan landsbyboe-
re fra Skjød får ”peppet” byen op om 
foråret.

Man kunne selvfølgelig begynde med at 
skrive at alle virkede ivrige og ”på stik-
kerne”, men det vil sikkert blive opfattet 
som lidt for onkelagtigt.

Sidste år prøvede vi en ny måde 
at gennemføre Lands-
bydagen på: Da 
vi helst ikke måt-
te deltage i fælles 
morgenmad, fælles 
arbejde og fælles pøl-
segrill, arbejdede folk i 
stedet ”Sammen – hver 
for sig”. Det betyder, at 
de, der gerne vil hjælpe, 
kan udføre deres job på et 
vilkårligt tidspunkt.

Da vi talte om, at ville gentage den 
gode idé i 2021, blev alle fyr og flamme 
(øv, nu gik det galt igen). Den egentlige 
landsbydag var den 17. april, men som 
skrevet blev flere opgaver løst på et 
andet tidspunkt. Der mødte mange af 
de velkendte ansigter op på dagen og så 
heldigvis også nogle nye hjælpere, eller 
rekrutter.

SBIF´s ønskeliste var lagt på FaceBook, 
og her kunne man melde ind og vælge 
en opgave. På den måde blev alt udført 

og endda mere til:

• Plante blomster i krukker ved gade-
kæret og ved klubhuset 

• Feje parkeringspladserne ved gade-
kæret.

• Skrænt ved klubhus ryddes for gen-
stridigt ukrudt

• Fjerne blade ved Petanque pladsen
• Opskære eller levere brænde til 

shelter grillen
• Fjerne gamle bænke 

ved klubhuset, 3 stk.
• Skifte side-plader på 2 

tribuner på stadion
• Brænde ukrudt ved 

mindestenen
• Rengøre busskuret på 

Skræddergyden
• Opstille bord/bænke 

sæt ved gadekæret 
• Nedtage jule-

lys-net på øen i gadekæret
• Sætte springvandet ud og ompro-

grammere tænd/sluk uret

-  og så blev det da også lige til til at:

• Rense tagrende på klubhuset
• Optegne streger på fodboldbanen
• Sætte nye net på fodboldmål

Vi kan sagtens glæde os over, at så me-
get arbejde blev udført og sige hinanden 
tak for en super flot landsby-indsats.

De bedste forårshilsner fra SBIF
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Skjød Forsamlingshus er klar til at åbne!

På trods af en omfattende vandskade i 
februar, er forsamlingshuset nu klar til at 
være rammen om diverse arrangemen-
ter. En hurtig indsats med standsning af 
vandudslippet, installation af pumper, 
affugtere og nedtagning af loftsplader 
begrænsede skaden, så  vi i dag kan tage 
imod bookinger. Der er allerede reserve-
ret to aftener med generalforsamlinger i 
juni. Bestyrelsen arbejder nu intenst på 
at klargøre huset til større fester.  Ef-
ter reparation af loftet, rørsystemer og 
varmesystemet er huset blevet rengjort 
og køkkeninstallationer efterset. Hvis 
husets skal overleve økonomisk, er det 
vigtigt, at vi får gang i reservationer af 
huset så hurtigt som muligt. I skriven-
de stund mangler vi blot at få slebet og 

lakeret en mindre del af gulvet i salen, 
men det kan bruges uden risiko for 
gæster og husets tilstand.

Coronatiden uden indtægter samt 
vandskaden har naturligvis tæret meget 
på husets økonomi. Vi er derfor virkelig 
glade for, at flere skjødsere samt byens 
øvrige foreninger har støttet huset  med 
økonomiske bidrag, som for øjeblikket 



5

beløber sig til ca. 21.000 kr. Vi har frem 
til den 12. maj fået 7000 kr. fra byens 
borgere og 5000 kr. fra jagtforeningen. 
Desuden har foreningerne i byen givet 
afkald på 9.000 kr. fra ”landsbyens pen-
ge”.  En veldokumenteret ansøgning er 
sendt til Favrskov Kommunes ”Corona 
hjælpepakke”, som endnu ikke er fær-
digbehandlet.

Vi glæder os til at opleve et aktivt 
forsamlingshus, som kan være med til 
at styrke sammenholdet og dermed de 
vigtige sociale tråde i landsbyen.

Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus

PS  Frivillige donationer til forsam-
lingshuset kan indbetales på MobilePay 
13672 (skriv ”vandskade” i tekstfeltet) 
eller via bankoverførsel til kontonr. 
6110-4860001755.

Too Good To Go
Vi har før bragt små 
“serviceoplysninger” 
i Skjød Tidende 
og denne er også 
en af slagsen, hvor 

vi vil præsentere appen Too Good To 
Go. Formålet med appen er at reducere 
madspild og give bagere, restauranter 
og dagligvarebutikker mulighed for at 
sælge “lykkeposer” billigt før lukketid. 
Poserne kan indeholde brød, frugt og 
dagligvarer, som er ved at nå sidste 
salgsdag, men som alligevel er for godt 
til at smide ud.

Du reserverer en pose via appen og 
henter og betaler den inden lukketid det 
sted, du har reserveret den. Fx kan du 
omkring kl. 20.00 om aftenen hente en 
pose ved Kvickly bageren med brød og 
kage, det samme ved Brugsen i Ham-

mel. Netto har også poser med frugt 
og grønt. Prisen varierer, men ligger 
omkring 30-35 kr. Indholdet varierer 
også efter hvad, der er blevet til overs 
den dag. Vi er gået hjem med lækkert 
bagerbrød, rundstykker, wienerbrød og 
jordbærtærte.

Du downloader den gennem Google 
Play eller App Store.

Solveig S.J.
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Dyreunger i skoven
Hvis man finder et dyr i nød kan man 
ringe til dyrenes beskyttelse på 1812. 
De har besvaret over 1.000.000 siden de 
startede for omkring 10 år siden. 

Nogle gange kan gode råd pr. telefon 
være nok og andre gange rykker de ud 
for at hjælpe.

Mange ringer her i foråret, fordi de ser 
en harekilling, der ligger helt alene og 
trykker sig ned i græsset. Det behøver 
man ikke, for den er hverken forældre-
løs eller i nød. Når ungerne er kommet 
til verden har de både pels og åbne øjne 

og de klarer sig selv det meste af tiden. 
Moren samler dem 1 gang om dagen for 
at give dem mælk.

Rålammene er lidt i samme båd. De bli-
ver efterladt af moren, mens hun søger 
føde. De første 4 leveuger ligger rålam 
alene det meste af tiden. Den skal bare 
ligge stille og gemme sig. Det havde det-
te lille rålam ikke helt lært, for da Sidse 
Olsen var ude at lufte hunde for nogle 
dage siden, trissede det efter og skubbe-
de let til Sidse. Heldigvis opdagede den 
at det var den forkerte mor og lagde sig 
til at vente på den rigtige.         Mette Sig

Foto: Sidse Olsen
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Skjød Jagtforening

Fugleskydning
Lørdag den 3. juli 2021

afholder Skjød Jagtforening sin årlige fugleskydning i Bodtofte Skov.

Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af jagtforeningen, kan også deltage.

Interesserede, der vil være med til at hente Kongen, 
Torben Nielsen, mødes ved Skjød Gadekær kl. 0900.
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos re-
genten, hvorefter vi drager til skydebanen i skoven, 
hvor der er kaffe og morgenbrød.

Ca. kl 11 er der indskrivning hvorefter fugle-
skydningen starter.

Deltagelse, inkl. 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 der vil kunne købes mad og 
drikkevarer.
Om eftermiddagen kan der købes kaffe og 
kringle m.m.

Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men 
de, der ønsker at skyde på fuglen, bedes til-
melde sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@
gmail.com eller på tlf.:  86961150 / 93881418

                                 Vel mødt til en festlig dag
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Byrum ved gadekæret i Skjød
Frivillige arbejdere søges til nedbrydning

Promenaden set fra vand-siden
 – layout Gustin Landskab / Nina Walsh

Arkitektens design

Vi har fået fuldt tilskud til 
projektet under forudsætning 
af, at vi sammen leverer 200 
timers frivilligt arbejde.

Den økonomiske finansiering af udgif-
terne er igennem lokale eller landsdæk-
kende fonde:
 » LAG – Randers/Favrskov, EU-til-

skud og kommunal medfinansiering 
fra Favrskov Kommune.

 » RealDania fonden, (Underværker 
puljen)

 » Nordea Fonden, (Her-Bor-Vi pul-
jen)

 » Landsbyrådet i Favrskov Kommune

Hvor tæt er vi så på at kunne 
gå i gang?

Siden vi i efteråret 2019 første gang talte 
om, at give promenaden en overhaling, 

har der været en del sagsbehandlingstid. 
Det kan være svært at vente på at få de 
nødvendige svar, men det ser ud som 
om tålmodigheden belønner sig.

Der er givet dispensation til projektet i 
forhold til Naturbeskyttelseslovens §3
Projektet har været i nabohøring og der 
har ikke været indvendinger.

Der er udarbejdet landzonetilladelse og 
der har ingen indsigelser været i de 4 
uger offentlighedsfasen varer.

Byggetilladelsen er modtaget usædvan-
ligt hurtigt. Den 2. maj blev der ansøgt 
om tilladelse og allerede den 12. maj fik 
vi tilladelse fra Plan & Byg ved Favrskov 
Kommune.

Nu er hele myndighedsbehandlingen 
færdig, og vi kan komme i gang med det 
fysiske arbejde med at gøre klar til den 
nye promenade
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Hvad omfatter det frivillige 
arbejde?

I første omgang skal vi have fjernet alt 
det, der vil være i vejen for det kom-
mende projekt. Træer skal fældes, flags-
tænger demonteres og lægges på lager 
og så skal den eksisterende plankebro i 
egetræ brydes ned. Hvorvidt det gamle 
egetræ kan anvendes som brænde ved 
shelter, eller hvorvidt det skal køres på 
genbrugspladsen, kan jeg ikke afgøre.
Senere i byggeprocessen skal frivillige 
arbejdere udføre en terrænmæssig han-
dicapadgang i den østlige ende af pro-
menaden, genmontere de 4 flagstænger 
på nye sokler og sørge for beplantning af 
nye, voksne læ-træer.

Vi vil meget gerne have, at mange hen-
vender sig for at tilbyde deres hjælp, så 
indsatsen for den enkelte bliver på max. 
10 timers frivilligt arbejde.

Skitse tidsplan:

Nedbrydning af eksisterende plankebro 
forventes gennemført Juli – August 2021

Nedstøbning af punktfundamenter og 
montering af stålkonstruktion August – 
September 2021

Tømrerarbejde terrasse-beklædning og 
opbygning af niveau-trapper September 
– November 2021 

Handicaprampe og beplantning Okto-
ber 2021

El- arbejde med ny eltavle, indbyggede 
LED lys og stikkontakter Oktober - No-
vember 2021

Indvielse senest den 1.12.2021

Tidens tand og gamle minder
Der er ingen tvivl om, at promenaden 
igennem tiden har dannet rammen om 
rigtig mange gode oplevelser. Det er der 
mange historier og billeder, som vidner 
om. Man behøver dog blot at kaste et 
enkelt blik på den gamle promenade for 
at kunne se, at den har opgivet ævred. 
Brædderne har løsnet sig, er rådne og 
piv glatte når det regner.

Derfor ser vi også frem til, at det nye 
byrum snart tager form med en spæn-
dende promenade, opbygget i varme-
behandlet træ kaldet Thermowood. 
Det bliver en meget solid promenade 
monteret på beton punktfundamenter 
og en galvaniseret stålkonstruktion.

SBIF  Erling Stoltze
Mail piaerling@gmail.com
Mobil 30 26 04 33
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MidtpunktMidtpunkt  

Ikke aflyst, men udsat

Vi var godt i gang med planlægningen 
af årets Midtpunkt, men som foråret gik 
med lettere uklare og usikre udmeldin-
ger om forsamlingslofter, Coronapas 
og udsatte vaccinationer, valgte vi ikke 
at aflyse, men at udsætte vores fælles 
Midtpunkt. 

Planerne ligger og simrer hen over som-
meren, hvorefter vi skal igang med plan-
lægningen igen. Lige nu er der udover 
musik-planer og et cykelløb mellem 
landsbyer, en halmballelabyrint, oplæg 
om lokalhistorien, god mad, bagage-
rumsmarked, skydetelt og meget mere.

Udsættelsen betyder, at vi bliver endnu 
mere klar, og at der er mulighed for 
endnu flere at være med i panlægnin-
gen. Efter sommerferien inviterer vi til 
en aften, hvor man kan komme med 
ideer og tilbyde hjælp indenfor aktivite-
ter, opbygning, musik eller hvad det nu 
kunne være.

Hvis du allerede nu sidder med en 
smadder god ide eller gerne vil give 
tilsagn om hjælp, må du meget gerne 
skrive til vores styregruppeformand 

Jens Hulgaard
dj.paradiset@gmail.com
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Sankt Hans på Skjød Stadion         
Onsdag den 23. juni, 2021          

Traditionen tro skal vi have sendt heksen til Bloksbjerg 
med afgang fra Skjød Stadion.

Vi starter kl. 18 med børnebål i shelteret. 
Husk selv noget dej til snobrød og måske popcorn o.lign.

Selvfølgelig har SBIF gang i pølsegrill og salg af drikkevarer.

Det store bål bliver tændt omkring kl. 19.30
Husk at træne sangstemmen til at synge Midsommervisen.

HEKSEKUNSTNER søges
Er der mon en, der vil være så venlig at udføre en heks til at sætte på toppen af 
bålet? 

GIV LYD - giv lyd

SBIF Erling Stoltze, mobil 30 26 04 33
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Projekt opgradering af legeplads
Mandag d. 12. april modtog vi et kæmpe 
samlesæt fra Hy Land, og vi blev næsten 
forpustet ved synet. Mængden af træ var 
stor og dimensionerne mange. Det sam-
me var mængden af skruer og beslag. 
Det skulle vise sig, at det største arbej-
de lå i at finde det rigtige bræt/reglar i 
den rigtige længde til det rigtige punkt 
i samlevejledningen. Men jo længere 
arbejdet skred frem, des færre valg- mu-
ligheder blev der af både træ og skruer, 
og  jo hurtigere gik det.

Arbejdet er skredet frem med hjælp fra 
både store og små, dog med en tålmo-
dighed der ikke har været lige stor hele 
tiden. Men så er det jo heldigt, at det er 
et legetårn, der er blevet bygget, så der 
har været mulighed for testkørsel af 

rutsjebanen og testklatring på klatresten 
og klatrenet samt snacks på reposen, 
mens arbejdet fortsatte for de større 
størrelser.  

En eftermiddag op til Kristi Himmel-
farts ferien har vi været nede at rive det 
gamle legetårn og andre legeting ned 
i faldgrusområdet. Balancebommen 
er blevet taget op, men vi håber, at der 
bliver plads til den igen, et andet sted på 
legepladsen. Væggen med dæk og klat-
resten står fortsat på legepladsen, men 
skal også tages ned, så det nye legetårn 
kommer til at stå alene i faldgrusområ-
det.  

Nedrivningen gik hurtigt og nemt, og 
specielt stolperne i gruset havde set 
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bedre dage. Hele legetårnet kunne væltes 
uden værktøj og fyldte ikke mere end en 
trailerfuld storskrald.

Timerne er gået, og vi har taget det step 
for step og er nu nået så langt, at legetår-
net er sat op på legepladsen - til gælde 
for alle byens børn.

Det er dejligt at projekt “opgradering af 
legepladsen” er i mål, så byens børn kan 
indtage legepladsen. Nu i en mere sikker 
og opgraderet udgave. 

Når nu legetårnet står færdigt, er mit 
håb, at vi kan få samlet nogle penge ind 
til et nyt bordbænke sæt derned til og 
måske 20 m2 fliser, som det kan stå på, 
så det bliver nemt at slå græs rundt om.

Vi håber, vi i byen bliver glade for det 
nye børnesamlingssted, og glæder os til 
mange timers leg sammen med andre af 
byens børn.

Anna Kristensen, Skolebakken 2.
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Flextur: Fleksibelt, nemt og billigt!

Nå, nu til min lille personlige oplevel-
se om at tage en tur med den såkaldte 
‘Flextur’. Forleden skulle jeg på mit 
arbejde i Netto i Hadsten fra klokken 
16 til lukketid - klokken 22. Jeg havde 
ikke mulighed for at blive hentet af min 
mor så sent, da hun var hos sin kæreste 
i Nordjylland. Netop der måtte vi lægge 
hjernen i blød og finde ud af, hvad jeg 
så skulle gøre for at komme hjem, nu 
når den seneste afgang går kl. 18.07 fra 
Hadsten til Skjød.

Jeg kom i tanke om noget min morfar 
engang havde introduceret mig til, som 
hedder Flextur, men som jeg ikke var 
kommet i gang med at bruge, da jeg 
syntes det lød besværligt og rimelig 
avanceret at skulle bestille sådan en tur. 
Det modsatte viste sig dog at være tilfæl-
det her! Jeg installerede appen ’Flextra-
fik’, oprettede mig som bruger og fra nu 
af kunne jeg bestille så mange flexture 
jeg ville fra kl. 6 om morgen til midnat. 
Perfekt tænkte jeg - jeg havde bare brug 
for, at den var der, så den kunne køre 

Det har altid været svært at finde 
ordentlige bustider, der passer med de 
aktiviteter, jeg har skullet efter skole, 
hvad enten det har været i Hammel el-
ler Hadsten. På den måde har jeg altid 
skullet få mine fritidsaktiviteter til at 
passe ind efter bustiderne, eller jeg har 
måttet vente længe efter min fritidsak-
tivitet til den næste bus afgik tilbage til 

Skjød. Det mest udfordrende har dog 
været, at den sidste busafgang går lidt 
over seks om aftenen. Derfor har jeg 
kun kunnet blive i byen op til et par 
timer eller tre efter skole, inden jeg har 
måttet tage den sidste afgang og vende 
snuden hjemad, hvis min mor altså 
ikke har haft mulighed for at hente 
mig på et senere tidspunkt af aftenen.
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mig hjem, efter jeg fik fri kl. 22. Jeg 
indskrev hvilken adresse jeg rejste fra, 
hvilket her var Nettos adresse, og hvor 
jeg gerne ville rejse hen. Og herefter 
hvornår jeg ville hentes. Jeg trykkede 
på ’bestil rejse’ og fik en slags ’billet’ 
på appen, jeg kunne se alt information 
om rejsen på. Da jeg endelig fik fri, var 
jeg lidt spændt på, om den nu dukkede 
op, og hvordan jeg kunne se, hvilken 
bil jeg skulle med og sådan. Jeg ventede 
5 minutter på Nettos parkeringsplads, 
inden en grå bil standsede med et 
tydeligt skilt ’FLEXTRAFIK’ på siden. 
Jeg gik hen, fortalte mit navn og steg 
ombord på denne, for mig helt nye form 
for offentlig transportmiddel, og viste 
min billet på appen, og herefter kørte 
vi. Sådan kom jeg altså hjem på cirka 10 
minutter klokken 22 om aftenen, uden 
nogen form for problemer. Jeg fik endda 
en god snak med chaufføren, og følte jeg 
gjorde hans dag bare lidt bedre også. Alt 
i alt en super positiv oplevelse jeg klart 
vil anbefale for alle, der gerne vil hurtigt 
og nemt hjem fra et sted, hvor der ikke 
nødvendigvis er et busstoppested i 
nærområdet eller bare gerne vil hjem 
lidt efter kl. 18 om aftenen. På den måde 
kommer man heller ikke til at føle sig 
låst fast i byen efter den sidste busafgang 
og føle en stille panik trænge igennem 
- kan man nu blive hentet? Mit svar er 
nu: ja, det kan du! Angående betalingen 
blev den gennemført online fire dage 
efter min rejse, da jeg havde registreret 
mit kort i Flextrafik-appen, så det var 
altså ikke noget med at sidde og fumle 
med f.eks. Mobilepay, inden jeg steg ud 
af bilen igen. En tur koster minimum 30 
kr., men da jeg brugte appen fik jeg en 

rabat på 2 kr. og betalte altså 28 kr. for 
min tur til Skjød! Turen skal bestilles 
senest en time før, man ønsker at blive 
hentet.

Den her positive oplevelse med Flextur, 
vil nu betyde for mig, at jeg sagtens kan 
tage senere hjem uden sved på panden 
over ikke at nå den sidste busafgang, og 
samtidig gøre det nemt og sikkert.

Nu, hvor jeg går på gymnasiet, er 
problemet med bustiderne kun blevet 
endnu sværere. Vi flokkes tit efter at 
have været på gymnasiet og besøger 
hinanden, går ned på en café eller går 
i genbrugsbutikker rundt omkring i 
byen. Der har jeg flere gange oplevet at 
skulle tidligere hjem, selvom jeg egent-
ligt gerne har villet blive længere tid, da 
den sidste busafgang kører kl. 18.07 fra 
Hadsten til Skjød. Det samme problem 
har jeg i weekenderne, da der faktisk 
ikke går nogen busser overhovedet  - og 
heller ikke på helligdage, så derfor vil 
jeg fremadrettet helt sikkert også bruge 
Flexturene der.

Bertram Lund Hoffman, 
Skræddergyden 43
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Kom til

Generalforsamling
med gratis mad

 Skjød Vandværk indkalder hermed til udskudt generalforsamling 

onsdag d. 16. juni. kl. 18.00
 i Skjød Forsamlingshus

Menuen er:
Kalkunbryst m. ovnstegte kartofler 

og vandmelonsalat.
Isdessert med frugt.
Kaffe med lagkage

Dertil serveres vand ad libitum og der vil også  være, vin, øl eller sodavand 
til maden.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne

Selve generalforsamlingen starter kl. 
19.30.

Tilmelding til spisning senest d. 12. juni:
Læg seddel med navn og antal i forsamlings- husets postkasse, 
eller på mail til: ban@fibermail.dk eller på tlf.: 86 96 02 86   
 
       Skjød Vandværk 

Tilmelding til Skjød Vandværks fællesspisning
   
   Navn:   
   Antal voksne:
   Antal børn:   Husk Corona Pas

S.B.I.F afholder deres generalfor-

samling lige efter vandværkets. 

Se mere på næste side!
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Generalforsamling i 
Skjød Borger-og Idrætsforening 2021 
BEMÆRK: Afholdes i Forsamlingshuset onsdag den 16. Juni, ca. kl. 20.

Vi skal spise først og Vandværket afvikler deres generalforsamling 19.30

Husk gyldigt coronapas

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze

3) Regnskab ved kasserer Carsten Kunckel

4) Indkomne forslag. 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
På valg i 2021 er: Alex Pedersen, Karina Damgaard, Carsten Kunckel og Erling 
Stoltze
Fortsatte medlemmer er: Heidi Fogh, Louise Sevelsted Viborg og Jens Bay 
Madsen

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant. 
På valg er Troels Thomsen og Sten Rasmussen
 
7) Eventuelt

Generalforsamlingen afvikles i samarbejde med Vandværket, som er værter 
ved spisning kl.18 i Forsamlingshuset. Se annonce andetsteds i bladet.

Tilmelding skal ske til Vandværket
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Nat på stadion i 2022!
 
Grundet arrangørerne er optaget 
til anden side med henvisning til 
Covid-19 og udsættelse af diverse 
arrangementer, er der i år ikke plads i 
kalenderne til "Nat på Stadion".
 
Arrangementet sættes i kalenderen 
for 2022 i sidste weekend i august.

Håber på stor opbakning.

Hilsen Patricia, Lone og Dorthe

 OBS 

I privat ejede skove

• I privatejede skove er adgang fra 
kl. 6 til solnedgang.

• Man må færdes til fods og på cy-
kel, men kun på skovveje og stier. 

• Man skal rette sig efter skiltningen.

I dette tilfælde om skattejagt i privat 
skov gælder:

Særlig tilladelse
• Man skal have ejerens tilladelse til 

særlig benyttelse af skove, og der 
findes særlige regler for organise-
ret brug.

Skjød Borger- & Idrætsforening        
opfordrer dig til at betale kontingent for 2021

Da Skjød Tidende slet ikke udgives i august mere, er vi ude med en forårs opfor-
dring til at blive eller forblive medlem af foreningen

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

Vi modtager gerne indbetalinger via:

MobilePay nummer 38716   husk afsender i adressefeltet

Bankoverførsel til konto 6110  4864444657  husk afsenderoplysninger

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

Heidi, Louise, Jens, Alex, Carsten og Erling. 
Snart vil også Vibe Sonne være med i bestyrelsen
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Naturen omkring Skjød indbyder 
til mange timer i det fri

Det fandt min mand og jeg hurtigt ud 
af, da vi flyttede til Skjød. Byen ligger 
jo perfekt imellem Frijsenborg skov og 
Bidstrup skoven. Og så har skjødserne 
endda også adgang til den fineste lille 
skov i selve byen. Og Granslev grusvej er 
en ren perle, med adgang til både Torup 
skov og Hasagerskov.

Skjøds beliggenhed gør den derfor til 
et rent mekka for folk med interesse for 
cykling, ridning og vandring. Og heldig-
vis er der mange, som deler samme inte-
resser her i Skjød. Nogle vandrer med
eller uden hunde, heste luftes jævnligt 
og Skjød cykelhold mødes hver onsdag 
og søndag til mountainbiketure. Der 
kan endda, for sådan en heste-entusiast 
som mig, købes ridekort til både Bid-
strup skoven og Frijsenborgskovene, der 
giver adgang til kilometervis af ture, så 
kun konditionen sætter grænsen.

Har man en lille skattejæger gemt i sig, 
er der også muligheder for at geocatche i
Frijsenborgskoven og andre steder i 
Favrskov kommune. Geocatching er 

en leg, hvor du via GPSén i din mobil 
leder efter gemte “skatte” i naturen, som 
privatpersoner har lagt ud og indskrevet 
koordinaterne på. Appen er ganske gra-
tis (dog fås en udvidet udgave med flere
catches på en betalings app). Skatten 
kan være gemt i et hult træ eller under 
en sten. Selve skatten kan være en lille 
seddel med en hilsen eller små ubrugeli-
ge dimsedutter. Her er det jagten og det 
at finde skatten, som er i fokus, da man 
lægger den pænt tilbage igen, og måske 
selv vedlægger en lille ting.

Favrskov kommune står også bag en 
cykel geocatching rute (google geo-
catching i Favrskov, så kommer der info 
herom).

Der kan hurtigt komme mange kilome-
ter i benene på sådan en jagt, og det kan 
være en sjov aktivitet for hele familien.

God jagt og nydning i den forrygende 
natur.

Vi ses derude.              Vibe S. Argus
Spurvehøg, Mette Sig
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Sølvsten Vandværk
afholder ordinær generalforsamling

onsdag d. 9. juni kl. 19.30
i Skjød forsamlingshus.

Dagsorden 
i henhold til vedtægterne.

Vi byder på et let traktement.
 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling i 
Skjød Forsamlingshus 

2021 er udskudt
 
Da vi ikke har modtaget indsigelser 
i forbindelse med forslaget om at 
udskyde forsamlingshusets general-
forsamling, er det besluttet, at den 
næste ordinære generalforsamling 
bliver i marts 2022. 

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 
2021 fortsætter til næste generalfor-
samling. 

Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus

Fiskekonkurrence 2021
ved Skjød gadekær

Den efterhånden legendariske og hyggelige fiskekonkurrence afholdes igen i år.
Vi bliver nødt til at leve med lidt anderledes forhold, da vi ikke skal forvente, at 
den nye promenade er færdig til den tid. Det finder vi garanteret sagtens ud af.

Lørdag den 2. Oktober kl. 10 – 13 

Tilmelding er ikke nødvendig       

Der vil være præmier til vinderne, og her lægger vi især mærke til, hvem der har 
fanget de fleste fisk, den største fisk og så, om der skulle være nogen med en sjov 

fiskerhat!
Ved afslutningen vil der være mulighed for at købe grillpølser, øl og vand. 

Vi ses ved gadekæret - SBIF
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Booking af Shelter på StadionBooking af Shelter på Stadion
-  når man bare vil være der lidt selv-  når man bare vil være der lidt selv

Siden vi officielt "klippede snoren" til 
vores nye shelter den 3. maj 2019, har 
der været rigtig mange glade brugere.
Der har været tale om familiesammen-
komster, sportsafslutning, børnefødsels-
dage, naturvejleder ture, mande-klub og 
meget andet. Både med og uden over-
natning.

Egentlig er det slet ikke nødvendigt 
formelt at booke stedet, men det er en 
god ide, hvis man vil have det lidt for sig 
selv.

Når man ellers skal bruge shelteret er 
det åbent for alle, og der er ingen behov 
for at fortælle det til nogen. Bare mød 
op med picnickurven, kaffekanden, 
pølser til grillen, en spand med øl eller 
måske med en guitar.

Reservation:
Giv os et praj hos SBIF (ring eller skriv 
til formanden) og vi sørger for at skrive 
jer på en booking liste, hvis I har brug 
for at kunne råde over stedet. Denne 
liste er offentliggjort på www.skjoedby.
dk under fanen "Er shelteret ledigt?"

Toilet og bad:
Der er mulighed for at anvende et toilet 
og bad i et omklædningsrum ved klub-
huset (nærmest Bygaden). Jeg skal nok 
låse op, hvis jeg ved at I er der. 

Affald:
Affaldsstativ findes på stedet til egen 
pose, men der er desværre ingen 
tømning, så affald skal tages med hjem 
eller afleveres i restaffald-container ved 
klubhuset.

Brænde:
Der findes brænde i skuret og det er 
en god ide at tænde op i god tid for at 
gennemvarme den store grill. 
Hvis du selv har egnet brænde, vil det 
også være velkomment.

Pris:
Det koster slet ikke noget at anvende 
faciliteterne, men vi ser meget gerne at 
brugerne er medlemmer af Skjød Bor-
ger- og Idrætsforening (SBIF)

Spørg gerne hvis der er mere du ønsker 
at vide

SBIF, Erling, 30 26 04 33
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LOPPEMARKED I HELE BYEN

Flere har tilkendegivet, at de vil være 
med til at afholde loppemarked i hele 
Skjød. Min idé går ud på, at man har 
sin bod hjemme ved sig selv sådan, at 
købere skal rundt i vores dejlige by. Der 
kan også være flere, der går sammen om 
en bod.

Jeg vil foreslå søndag den 5. september.
Lone Møller Hansen har tilbudt, at 
3-4 boder kan være i hendes og Tages 
indkørsel. Mest for dem, der ligger lidt 
uden for byen.

Man kan parkere ved gadekæret, hvor 
der evt. kan serveres kaffe og kage.
Jeg vil sørge for kort over boderne, som 
kan udleveres ved boderne. Jeg vil sørge 
for Facebook, pressemeddelelser med 
videre.

Vil du være med, så skriv til mig og an-
giv navn og adresse, så du kan blive sat 
på kortet over byen.

Venlig hilsen
Henny Josefsen

hj@thv.dk
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Affaldsindsamling
Danmarks Naturfredningsforenings årli-
ge affaldsindsamling var i år planlagt til 
uge 15. Jeg tilmeldte Skjød med 10 per-
soner og håbede på det bedste. Vi var i 
alt 5 indsamlere søndag d. 18 april, men 
vi arbejdede for 10, da vi også måtte tage 
mandag i brug for at nå hele omegnen 
rundt. Det blev til godt 8 fyldte sække 
plus et par større løse genstande. Det 
var helt sikkert værst på Frijsenborgvej 
-  generelt så det heldigvis nogenlunde 
pænt ud inden for bymurene. Men husk 
at cigaretskod også er affald, og dem 
har vi desværre rigtig mange af liggende 

rundt omkring. Vi kunne også se, at det 
er populært at medbringe små gelpak-
ker, når man er på cykeltur, men ikke så 
populært at tage de tomme pakker med 
hjem – ÆV. 

Til næste år er indsamlingen planlagt til 
uge 14 (4.-10.april), men man behøver 
jo ikke at vente så længe med at samle 
lidt op, når man alligevel er ude at gå 
tur. Jeg håber, at endnu flere har lyst til 
at deltage til næste år, så vi måske kan 
nå endnu længere omkring. 

Randi Juul Nørskov
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Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Dato Arrangement Sted

Juni

9. Sølvsten Vandværk Generalforsamling, 
kl. 19.30

Skjød 
Forsamlingshus

16. Generalforsamling Skjød Vandværk, kl 18.00 Skjød 
Forsamlingshus

16. Generalforsamling SBIF, kl ca,. 20.00 Skjød 
Forsamlingshus

23. Skt. Hans, Børnebål kl 18.00 og bål 19.30 Stadion

Juli

3. Fugleskydning, kl 9.00 Gadekæret og 
Bodtofteskoven

August

SBIF kontingent betales

September

5. Loppemarked i byen Gadekæret og 
rundt om i byen

Oktober

2. Fiskekonkurrence, kl 10.00-13.00 Gadekæret


