Tidende
27. årgang - 1. udgave - januar 2022

Skjøds Nye Byrum				
Afterski ved gadekæret			
Nedrivning af Sparregårdsvej 6		
Interview med Årets Skjødser		
En Skjødser i byrådet			

4
6
14
16
18		

Skjød Tidende
Redaktion:
Solveig Sandal Johnsen
Jens Bay Madsen
Jens Hulgaard
Carl Christian Lund
Gitte Jakobsen
Vibe Sonne Argus
skjoedtidende@gmail.com
Næste deadline 12. maj, 2022
Layout
Mette Sig Pedersen
Landsbyrepræsentant
Jens Bay Madsen
4097 9957
tusindogtyve@gmail.com
Skjød Borger- og
Idrætsforening
Formand:
Erling Stoltze
3026 0433
piaerling@gmail.com
Kasserer:
Carsten Kunckel
2230 9660
carsten.kunckel@gmail.com
Skjød Forsamlingshus
Formand:
Gitte Jakobsen
2440 0988
86960074@mail.dk
Kasserer:
Pia Lokmann Stoltze
2932 4225
Udlejning af borde og stole
Keld Jakobsen
2072 6449
Skjød Jagtforening
Formand:
Jens Hulgaard
8696 1150
Skjød Vandværk
Formand:
Poul Skov Jensen
4072 0103
Kasserer:
Bjarne Andersen
8696 0286

2

GODT NYTÅR
Så skriver kalenderen 2022 og vi kan se tilbage på et 2021,
hvor vi i Skjød blev et utrolig flot og indbydende Byrum
ved Gadekæret rigere. Den nye promenade er allerede taget
godt i brug og i redaktionen håber vi, at vi fremover vil få
mange gode historier og fortællinger fra vores nye fælles
mødested. Det er en fryd at køre forbi der hver dag. TAK til
alle dem der har gjort det muligt.
Vi håber, at Byrummet måske kan invitere til endnu mere
fællesskab i Skjød og måske være med til at kick-starte
2022 som “fællesskabets år”? Vi har brug for fællesskabet
for at løfte aktiviteter i byen og for at skabe det liv, vi gerne
vil have skal være her, hvor vi bor og har vores dagligdag.
Snart bliver der mulighed for at deltage i Naturfredningsforeningens affaldsindsamling, hvor der i fællesskab samles
skrald i og omkring byen. Senere på foråret arrangerer SBIF
Landsbydag. Se meget mere inde i bladet og book dagene i
kalenderen.
Her i foråret afholdes der også generalforsamlinger i både
Skjød Vandværk, Skjød Forsamlingshus og SBIF. Kom og
vær med til at sætte dagsordenen. Vi har brug for, at der
bakkes op om foreningerne i vores landsby.
Fra redaktionens side vil vi også gerne høre fra jer, hvis I
har forslag til artikler, tilbagevendende indlæg, foto-serier,
tip eller noget tredje som kunne passe ind i vores lille blad.
Måske sidder du med gode forslag til hvad Skjød Tidende
skal indeholde fremover? Giv endelig lyd :-) Vores mail er:
skjoedtidende@gmail.com
Redaktionen:
Mette Sig, Jens Bay, Jens Hulgaard, Vibe Argus, Calle Lund,
Gitte Jakobsen, Solveig Johnsen.

Hej Skjødsere
Vi er ’ny-i-by’ og vil da gerne følge opfordringen fra redaktionen på Skjød Tidende og komme med en kort præsentation af os selv Vi – Thorkil og Lissi – er
en sammenbragt familie med tilsammen
4 voksne døtre. Da den sidste af vores
piger flyttede hjemmefra, og vi havde
solgt vores huse i hhv. Gjern og ved
Rønde, gik vi på jagt efter et nyt, fælles
hjem, og så snublede vi over Skjød.
Da Thorkil arbejder i Aarhus og Lissi i
Silkeborg, er beliggenheden rigtig fin,
og vi faldt pladask for gadekæret, idyllen
ved kirken, roen og så naturligvis for
ejendommen på Hejnskildevej 18. At vi

så tillige har naturen lige i baghaven og
golfbanen tæt på, er kun et kæmpestort,
ekstra plus!
Vi flyttede ind – uden at kende nogen
eller i øvrigt noget til området – i maj
2021 sammen med vores huskat, Olsen,
og vi elsker det! Vi er blevet taget så
godt imod herude, og vi glæder os til
at lære flere Skjødsere og hele området
bedre at kende. Billedet er fra vores
bryllup i september i haven her i Skjød.
Venlig hilsen
Lissi Klokmose
Hejnskildevej 18
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Skjøds Nye Byrum
Da den gamle promenade i efteråret var
blevet fjernet, så gadekæret en smule
amputeret ud. Selvom den gamle promenade var trist at se på, var det alligevel et ‘møbel’, der bød velkommen til
gadekæret og inviterede til at sætte sig
ned og se på det stille liv, der udspringer
sig omkring.
Så det var dejligt og spændende, da der
begyndte at blive sat punktfundamenter
og endnu mere spændende, da de store
jernspær gav en god fornemmelse af,
hvor stort det nye byrumsmøbel ville
blive. Da Alex og co. begyndte at sætte
træ op, åbenbarede sig et smukt gyldent
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træskelet med et skønt farvespil. Det gik
hurtigt med at bygge - hver dag var der
sket noget, når man kom kørende langs
Bygaden - forskellige plan, lag, felter og
bokse kom til syne og gav et varieret og
spændende syn hen over gadekæret. Og
selv om folkene på byggepladsen havde
travlt, var der stadig tid til en hyggelig
snak om promenadens materialer og
udformning.
Og så en lidt kold og blæsende novembereftermiddag var der indvielse.
Pladsen var over natten blevet ryddet
for maskiner, arbejdstelt og savsmuld og
i stedet var der sat et hyggeligt telt op,

gelig aften. Tak til de frivillige, der fik
stablet den fine indvielse på benene!

lys var tændt og for de forfrosne var der
tændt op i bålfadet. Der kom mange både skjødsere og udenbys - for at fejre
Skjøds nye byrum. Der blev holdt taler
og skålet for fonde og bidragsydere, tovholdere, håndværkere og det fine resultat. Derefter var der LAG-kage og kaffe,
mens folk kunne sidde og hyggesnakke
eller gå rundt på promenadens mange
dæk og beundre arkitektur og håndværk. Der blev også udvekslet drømme
for byrummet: F.eks. sommeryoga med
udsigt til det rislende springvand, udstillinger på podierne, loppemarked, SUP
board kursus i gadekæret og hyggelige
kom-sammen’er for byens borgere på
lune sommeraftener. Jo, drømmene og
glæden ved den nye promenade var stor.
Aftenen fortsatte med tapas og endnu
mere snak - det var dejligt at have noget
at samles om. Børnene hoppede rundt
på podierne/ kasserne og blev det koldt
kunne man samles om bålfadet, hvor
der blev poppet popcorn til glæde for
barnlige sjæle. Alt i alt en virkelig hyg-

Efter indvielsen er det er en fornøjelse at
se promenaden med de flotte linjer, der
byder velkommen til gadekæret. Juletræet har fået en mere central plads og
træets og promenadens fine lys er et dejligt lyspunkt, når man kommer gående/
kørende i disse mørke måneder.
En af juledagene var promenaden også
ramme om en spontan kom-sammen i
det fri - der var muligvis ikke sne nok
til at stå på ski, men rigeligt sne til at
give den rette stemning til after-skiing.
Bål, øl, soundboks og skibriller i panden
fuldendte stemningen og der blev hygget igennem og fortalt ski-anekdoter fra
alle hjørner af Europas skidestinationer.
Til sidst en stor
tak til Borgerforeningen og
Erling for så
vedholdende
og positivt at
holde snor i
projektet - det
er en rigtig flot
gave til byen.
Tillykke til
Skjød og os alle
sammen med
det nye skønne
byrum - må der
blive mange
flere gode fælles
stunder der.
Marguerite
Ankjær Johnsen
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Afterski ved gadekæret
En solid rytme af tysk slagermusik
lød fra det fjerne og kom nærmere og
nærmere, da min mor og jeg var på vej
hen til mine bedsteforældre for at spise
julerester. Som vi kom
nærmere, opdagede vi,
at det ikke bare var en
helt almindelig fest, men
snarere et skjødsk svar
på afterski ved byens
nyindviede gadekær. Og
behøves man at have stået på ski før
man holder afterski? Det mener Skjødserne i hvert fald ikke. Stemningen var
høj og vi fik en invitation med på vejen.
Vi skyndte os at spise, så vi kunne tage
del i festlighederne, og skuffende var det
heller ikke, da vi tog noget vin og et par

glas med ned og dansede med naboerne
til hits som “99 Luftballons” og “VLTJ”.
Festen var præget af forældregenerationen og ikke så meget de unge, men idet
byen ikke er så stor, blev
det også muligt hurtigt at
få samlet et par af os unge
og holde fest - endda på
tværs af generationer. En
helt normal første juledag
viste sig altså at tage en
uforudsigelig, men festlig drejning, og
endnu engang blev det bevist hvad en by
som Skjød kan iværksætte i løbet af kort
tid, når der bare er øl, engagement og
hornmusik.

øl, engagement
og hornmusik
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Bertram

Advent

Forsamlingshuset har i mange herrens år gennemført et adventsarrangement med et succesfuldt koncept,
som indeholdt kaffe og kage, tombola,
fiskedam, dans om juletræet og spisning
om aftenen. Dette blev suppleret med
Borger- og Idrætsforeningens (SBIF)
juletræstænding og besøg af julemanden
med gaver til børnene. Desuden bidrog
kirken med Lucia-gudstjeneste. Sidstnævnte ingredienser fra SBIF og kirken
var 1. søndag i advent 2021 uændrede.
Forsamlingshusets bestyrelse udviklede
i 2021 et nyt indhold som erstatning
for tombola og fiskedam. Ideen var at
supplere det nyindviede byrum ved gadekæret med en kæmpe juledekoration,
som skjødserne i fællesskab skulle pynte
med materiale fra skoven.
To bord-bænkesæt blev sat i forlængelse
af hinanden og Henning Bach skaffede en god portion ler til foretagendet.
Aletha fra Ranger Soul sponsorerede
pyntegrønt, og der blev samlet mos,
kogler, grene og andet godt fra Solveig
og Simons skov. Små og store skjødsere
deltog i indsamlingen og pyntningen

og bidrog også med egne kreationer fra
hjem og have. Fire fakler fra Kirsten
Frischs ”overskudslager” blevet presset
ned i leret og tændt i forbindelse med
juletræstændingen.
Resten af forsamlingshusets advents-program var tæt på tidligere år
med kaffe og kage, børnenes pyntning
af og dans omkring juletræet, fortæring
af Hanne Winds lækre suppe samt ikke
mindst hyggeligt samvær.
Calle
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SBIF Juletræssalg
2. søndag i advent bød traditionen tro på besøg af
Vera, den berømte juletræssælgende campingvogn, fyldt med lækre æbleskiver og gløgg til
gæsterne.
Allerede inden bålfadene var varme, røg det
første juletræ og der blev meldt udsolgt før
klokken slog 16:00.
Vejret var julet, koldt og klart med frost i
luften. Gløggen varmede og æbleskiverne
fik ben at gå på. Besøgende fandt sig til
rette på bænke under tæpper til hyggelig snak og samvær.
Skjød Borger- & Idrætsforening vil
gerne takke for et forrygende fremmøde og for en rigtig hyggelig dag.
Vel mødt igen næste år.
Mvh.
SBIF
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Yoga i Skjød
Så er der atter yoga i klubhuset, Bygaden
32 ved stadion i Skjød. Denne gang er
det 2. generation, da min mor har haft
hold i Skjød i mange år. Jeg hedder Katja
Lund og er uddannet ved www.ayogastory.dk på Samsø, og siden efteråret
2021 har jeg haft et lille prøvehold i
Skjød. Med min eksamen i starten af
februar, vil jeg være klar til at undervise
flere hold.

Metakognitiv stresscoaching
Yoga – holdoversigt

Onsdage kl. 16.15 – 17.45:
“Gear ned eftermiddag” med opstart onsdag den 9. februar 2022
Onsdage kl. 18.15 – 19.45
“Rund dagen af ” med opstart onsdag
den 9. februar 2022
Torsdage kl. 9.00 – 10.30
“En blid start på dagen” med opstart
torsdag den 10. februar 2022
Torsdage kl 11.00 -12.30
"Indre ro" med opstart torsdag den
10. februar 2022
Se mere på www.spirakel.dk. Tilmelding kan ske på info@spirakel.dk
Efter i mange år at have beskæftiget
mig med sociale, psykiske og kognitive
konsekvenser af høretab hos særligt erhvervsaktive, og med en Ph.d. om stress,
høretab og arbejdsmarked i rygsækken,

fik jeg sidste år mulighed for at blive
certificeret metakognitiv stresscoach.
Den metakognitive terapi tilbyder konkrete metoder til at reducere tankemylder og bekymringstanker, der ofte ligger
bag stresstilstande som depression og
angst. Flere forskningsstudier har slået
den metakognitive tilgang fast som en af
de mest effektive både ift. hurtig og varig
reduktion af stress.
Jeg blev uddannet i foråret 2021 hos
Linda Burlan Sørensen ved www.neokognitivtinstitut.dk. Det seneste halve
år har jeg sammen med Aalborg Universitet haft stress-samtaler med studerende ved Elektroniske Systemer. Det
har givet mig en masse erfaring, og de
studerende har haft muligheden for at
lære metoderne at kende, som en af dem
skriver: “Jeg startede I et stadie af stor
bekymring, som i løbet af forløbet vha.
de øvelser der blev brugt, har gjort at jeg
nu rent faktisk kan slappe af og holde
fri I mit hoved, hvilket jeg fandt næsten
umuligt før.”
Jeg tilbyder stresscoaching online eller i
mit nye lokale i Langå på StationK.
Skriv en mail på info@spirakel.dk eller
ring på 50 69 17 47 for en gratis forsamtale.
Besøg min hjemmeside
www.spirakel.dk og følg på Facebook
https://www.facebook.com/Spirakel/
Katja Lund
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Fastelavnssoldater 2022
Så er det igen tid for alle drenge og piger i 0.-7. (8.) klasse at
gå soldat i Skjød.
Fredag d. 11. februar kl. 18.30
Introduktionsmøde for soldaterne
Fastelavnssoldaterne mødes første gang
kl. 18.30 til Patricias hjemmebag og saft
i Klubhuset på stadion, Bygaden 32.
(Ingen tilmelding – børnene skal bare
møde op). Vi håber, at se rigtig mange,
nye som gamle soldater. Vi vil rigtig
gerne have jer alle med.
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Denne dag fordeles børnene på 2 hold.
Vi sikrer, at der både er små og større
børn på begge hold og at alle kommer
sammen med nogle, de kender og er
trygge ved. Vi øver soldatersangen.
Børnene har tid til at snakke og hygge
sig sammen.
Vi vil gerne have, at forældrene bliver de
første 15 minutter, så børn og forældre
får information om, hvad det hele går
ud på og hvad der skal ske. Vi har blandt
andet brug for hjælp til kørsel om formiddagen på selve fastelavnssøndag.
Hvis ikke du har mulighed for at møde
op denne fredag, men gerne vil være
med, så giver I bare fastelavns teamet
besked.

Fastelavn 2020

Søndag d. 27. februar kl. 8.15
Fastelavnssøndag, soldaterne
kommer rundt i Skjød (på landet og i byen)
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15
hos Kongen Mikkel, Skræddergyden 28.
Om formiddagen køres børnene rundt
til de huse/gårde, som ligger uden for
byskiltet. Børnene spiser middagsmad i
klubhuset. Om eftermiddagen går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød
by. Alle samles i klubhuset. Dagen forventes at slutte senest kl. 17.00. HUSK
at tage varmt tøj på, I skal være ude hele
dagen.
Der er mulighed for at betale med MobilPay til Fastelavnssoldaterne. Mærk FS
til 60146967.

Fredag d. 4. marts kl. 18.30
Fastelavnsfest i Skjød Forsamlingshus.
Fastelavnsfest for alle i Skjød. Store
som små, unge som gamle. Kom gerne
udklædt. Fastelavnssoldaterne møder i

hvid skjorte og uniform. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både små og store
børn får en god oplevelse.
Der bliver slået katten af tønden for forskellige aldersgrupper + voksne mænd
og slagstærke kvinder.
Der er som altid diskotek med lys, røg
og en masse sjove lege.
Der vil være pølse/brød og en sodavand
til børnene. Kaffe og fastelavnsbolle til
de voksne. Pølser/brød, øl, vand og lidt
snolder kan købes.
Alle børn må tage en ven med til festen.
Hvis I ved, I kommer til fastelavnsfesten,
så må I meget gerne give besked, af hensyn til indkøb og for at undgå madspild.
Alle er dog meget velkomne, også uden
besked.
Med venlig hilsen
Fastelavns teamet
Renate 20628363 (Kong Mikkel)
Patricia 21777175 (Prins Esper)
Ole 40622539 (Arveprins Rasmus)
Poul (Chef-tovholder)

11

Soldateruniform
Kongen og menige soldater:

Hvidt skærf m. guld, røde/hvide epauletter på skuldre, blå skråhue m. hvide
bånd og kvast og et sværd. Til fastelavnsfesten også guldbånd på udvendig
sidesøm på bukserne (sorte) og hvid
bluse.

Prinsen:

Hvidt skærf m. sølv, blå/hvide epauletter
på skuldre, blå skråhue m. hvide bånd
og kvast og et sværd.
Til fastelavnsfesten søndag også sølvbånd på udvendig sidesøm på bukserne
(sorte) og hvid bluse.
Skærf bæres fra højre skulder og ned.
Skærf laves af hvidt lærred, hvorpå der
syes guldbånd og limes oblater (stjerner
eller lign).
Epauletter laves af silkepapir, lagt i lag i
hvidt/ rødt, klippes i facon, syes sammen og strimles op som vist og dampes
over gryde/kedel.
Skråhue laves af blåt lærred og hvidt
kantebånd og hvidt garn.
Sværd kan købes hos Poul Skov Jensen
på Bygaden 9 for 25 kr. pr. stk.
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Skjød Forsamlingshus

indkalder herved til ordinær generalforsamling 2022
i Skjød Forsamlingshus,
onsdag d. 15. marts kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden Gitte Jakobsen
3. Regnskab ved kassereren Pia Lokmann Stoltze
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
					
Birgit Sehested
					
Hanne Wind-Larsen
					Carl Christian Lund
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
					Gitte Jakobsen
					Pia Lokmann Stoltze
6. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter er:
Christian Nørgaard
Keld Jakobsen
7. Valg af revisorer. Nuværende revisorer er:
					Bjarne Andersen
					Anna Østergaard Kristensen
8. Eventuelt
Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage til alle fremmødte.
Vi ønsker alle interessenter et godt nytår.
Bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus
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Nedrivning af Sparregårdsvej 6
Så led Sparregårdsvej 6 sit endeligt.
Her er lidt om bygningen – afskrift fra
Børge Jensens bog:
Huset er det gamle stuehus til Højmark,
som blev flyttet på sin nuværende plads
i 1916 af Rasmus Jensen. Sammen med
Stensborggård er det de eneste to gårde,
der er bevaret fra før udflytningen.
Maren og Rasmus Jensen beholdt hus
og tomt efter gården var flyttet ud, delte
det op i to lejligheder til udleje. Mange
”Skjødsere” begyndte her, inden de selv
byggede eller købte anden ejendom.
Rosa og Jens Anton Jensen købte ejendommen i 1961. De første år som ugifte
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til stor utilfredshed for Jens Antons mor.
Sådan en uorden kunne man ikke have
på det tidspunkt. Rosa fortalte, at når
hun var ved Maren Jensen for at betale
den månedlige husleje på 25 kr. fik hun
et glas vin og småkager. Det fra begyndelsen uordentlige ægteskab holdt dog
til Jens Antons død i 2014. Rosa døde
i 2019 efter at være flyttet på plejehjem
i 2016. I december 2016 købte Gert og
jeg ejendommen. Vi havde en ide om
at bygge et dobbelthus til udlejning. Nu
forsøger jeg så, om jeg kan sælge det
som en byggegrund.
Kirsten Frisch

Jens Antons hus, Sparregårdsvej 6
Gitte Jakobsen beretter, at der var et andet liv i byen, da hun var barn i 60’erne.
Børnene mødtes tit efter en hurtig
aftensmad og legede forskellige lege som
fx. put eller dåsen ude. Specielt i de lyse
aftener var der aktivitet blandt børnene
og alle var med. Som unge mødtes de tit
i Jens Antons hus på loftet og spillede
kort, og hvad de ellers kunne finde på.
Flere af disse unge mennesker bor stadigvæk i Skjød og er efterhånden et godt
stykke oppe i årene!
Jens Antons Søn Poul Skov Jensen
fortæller, at Jens og Rosa købte huset
i 1961 for 11.000 kr. Der boede på det
tidspunkt en familie mere i huset. Den
anden familie var Åse og Jørgen Jensen
med deres to børn Jytte og Erik. De
byggede hus på Skolebakken 12 og flyttede dertil i 1969. Jens Anton og Rosa
fik 4 børn: Hanne, Frits, Poul og Bjarne.
Ved siden af huset på den nuværende legeplads var en staldbygning med
grise, gæs, ænder og høns. Når en gris
skulle slagtes, skulle de voksne have en
øl, og grisen skulle også smage. Pouls
bedstefar tilbød grisen en slurk af sin

øl, hvilket grisen satte stor pris på. Men
man nåede ikke at tage et billede af situationen, så da kameraet var fundet frem
nøjedes man med at fylde vand i en tom
ølflaske, men det nægtede grisen at drikke. Hvis den skulle fotograferes og være
med til at drikke sin egen gravøl, skulle
der serveres rigtig pilsner. Derfor blev
en ny øl åbnet, og grisen blev foreviget.
Det blev derefter besluttet, at et foto af
den øldrikkende gris kostede en omgang! På billedet ses den øltørstige gris
sammen med Jens Antons far, som hed
Jens Martin. I forbindelse med stalden
var en garage, hvor Jens Antons Magnus
Frisch lastbil holdt.
Jens Antons hus gav husly til den københavnske kunstnergruppen hello!earth
i 2017, hvor op til 8 kunstnere boede i
huset i flere måneder i forbindelse med
projektet ”Dans din nabo”. Det gav nyt
liv i huset og skjødserne blev inviteret på
afskedskaffe og hjemmebagte kanelsnegle i spisekøkkenet, da projektet sluttede
sidst på efteråret.
Calle
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Interview med Årets skjødser
De fleste skjødsere er nok klar over årsagen til valget af årets skjødser 2021. Erling Stoltze løb ikke uventet med titlen.
Erling og Pia flyttede ind i den tidligere
fattiggård på Kirkeskovvej 15 i Skjød i
2016. Efter kort tid blev Erling formand
for Skjød Borger- og Idrætsforening og
kastede sig uforfærdet ud i arbejdet med
diverse arrangementer i samarbejde
med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Det er dog ikke helt fremmed for Erling
at deltage i foreningsarbejdet, idet han i
en del af sine 13 år som fritidslandmand
i Stjær fra først i 90’erne også var involveret i lokalforeningerne med blandt
andet dilettant, lokal-revyer og drift af
forsamlingshuset.
Erlings stærke entreprenante side har
givet sig udslag i flere lokale projekter i
Skjød, som i løbet af de sidste 3-4 år har
resulteret i et millionbeløb fra diverse

fonde, kommunale tilskud og EU midler
til vores landsby. Det har medført etableringen af Skjød Naturhotel (overdækket triple-shelter med bålplads og solide
bord/bænkesæt) samt et nyt arkitekttegnet byrum ved gadekæret, som blev
indviet i november 2021. Erlings evne til
at inddrage og tage hensyn til forskellige
synspunkter og betænkeligheder ved
projekterne har resulteret i bred accept
af de endelige aftaler.
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Jens Bay til venstre og Erling Stoltze til højre

Direkte adspurgt mener Erling, at hans
udprægede skabertrang stammer helt
tilbage fra barndommen i Åbyhøj, hvor
faderen og resten af familien var meget
aktive i forskellige foreninger, og faderen
udviklede også sin el-installatør virksomhed med nye inventioner inden for
branchen. At mødes og skabe relationer

gennem projekter og aktiviteter var en
del af hverdagen.
Erling er uddannet bygningsingeniør,
men har arbejdsmæssigt mest beskæftiget sig med salgsfunktionen inden for
byggebranchen. I sin studietid var Erling
med til at arrangere en ekspedition med
12 personer i tre firehjulstrækkere fra
England til Østafrika, hvilket virkelig
krævede en udpræget forhandlingsevne
og diplomatisk fremfærd specielt over
for de ægyptiske myndigheder. Et gennemgående træk for Erlings projekter
er at;

hvis det ikke kan lade sig gøre,
skal det prøves!

Erling og Pia opholdt sig uden for Danmark en del år før de besluttede at slå
sig ned i Skjød. De tog på langfart med
en større sejlbåd i 2005. Turen gik over
Atlanterhavet til Caribien, som blev udforsket på kryds og tværs frem til 2015.
Årsagen til at valget faldt på Skjød var,
at boligen skulle være i nærheden af
Hammel, hvor Pia hjælper sin far, som
er revisor. Flere landsbyer blev undersøgt, men de oplevede Skjød som en lille
hyggelig landsby, hvor de kunne købe et
kvalitetshus til en rimelig pris.
I dag er Erling pensionist, men ud over
foreningsarbejdet kaster han sig stadigvæk over diverse renoveringsopgaver.
Calle og Jens Bay

Giv os et Tip
- og så kigger vi lige på det
Landsbydag i Skjød gennemføres som regel i starten af april. Det er her landsbyboere fra Skjød får ”peppet” byen op til den nye sommersæson.
Inden da sidder vi så i SBIF-bestyrelsen og får gode ideer til hvad der mon trænger mest og så håber vi bare på at vi har set rigtigt. Indtil videre har vi så heller
ikke fået nogen klager.
Det ville på den anden side være dejligt om der er nogen der vil give os et tip om
noget der ”trænger til en overhaling”. Derefter vil vi sammensætte en jobliste og
melde ud hvilke redskaber der skal anvendes.
Hvorvidt vi kan gennemføre landsbydag som i gamle dage med morgenmad og
grillpølser, eller om vi skal gentage succesen med ”Sammen – hver for sig”, har vi
ikke taget stilling til endnu.
Vær venlig at kontakte os med gode ideer og vær ikke bange for at du kommer til
at blive valgt til at udføre det selv. Vi er heldigvis mange, der gerne vil forskønne
byen.
De bedste forårshilsner fra SBIF
Heidi, Vibe, Louise, Jens, Alex, Carsten og Erling
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Skjødser i byrådet
Det nye år har budt på et nyt spændende arbejde for mig i Favrskov Byråd.
Det er et noget andet (tålmodigt) gear,
som jeg lige skal vænne mig til efter
valgkampen. Og der er mange nye ting,
som jeg kan være nysgerrig på, på en ny
måde - eftersom jeg nu har fået adgang
til at følge alle byrådets sager væsentligt
tættere. Det ændrer dog ikke på min
grundlæggende kritiske tilgang - der er
virkeligt meget der kan gøres bedre! Det
er min ambition at være lyttende, og
gennem en konstruktiv dialog, bidrage
til et bedre Favrskov.
Som ene mandat for Enhedslisten Favrskov, kan jeg desværre ikke lave listen
med ting, der lige skal ordnes på de første 100 dage Men hjerteblod for mig vil
igennem hele perioden være inddragelse
af borgere og medarbejdere. Her i januar
skal vi i det nye byråd se på fordeling af
penge til skolerne. Ambitionen er flere
penge til de små skoler, men det løser
ikke de store problemer med de mange
børn, der har det svært i skolen i hele
Favrskov, eller skolernes problemer med
at få adgang til relevant undervisningsmateriale. Men jeg håber, at min dialog
med lærerforeningen om tildelingsmodellen, kan være et godt afsæt til at finde
løsninger på de mere grundlæggende
problemer.
Det er afgørende, at beslutningerne
træffes så lokalt som muligt. Mange oplever, at de ikke bliver hørt eller at den
plan, de blev forelagt, blev ændret efter
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ønske udefra. Det håber jeg, som nyt
medlem af Plan- og Landdistriktsudvalget, at jeg kan være med til at ændre
på. Så man lokalt får større selvbestemmelse, når det gælder udviklingen af ens
lokalområde - og her tænker jeg ikke
udvikling = byggegrunde, men udvikling bredt = sikring af det gode liv lokalt.
Hvor man selv lokalt definerer retningen
på en god og sund udvikling, og hvor
kommunens opgave er at understøtte de
lokale ønsker.
En af de helt store sager i den nye byrådsperiode bliver den nye klimaplan,
som skal drøftes henover foråret. Jeg er
mildt sagt meget bekymret for, om der
i det samlede byråd er vilje til at igangsætte konkrete initiativer, der i tilstrækkeligt omfang vil reducere Favrskovs
klimaaftryk. Og lige så vigtigt, om der
fra starten besluttes en hyppig og inddragende opfølgning, så man som borger klart og tydeligt kan se, hvor langt vi
er kommet, og løbende kan være med til

at diskutere hvad og hvordan, der skal
prioriteres i den grønne omstilling.
I takt med at COVID-19 forhåbentlig
snart klinger af, håber jeg på at komme
rigtigt meget rundt i kommunen for
at vende de udfordringer, som Favr-

skov står overfor. Selvom det er en stor
kommune, er afstanden til byrådet kort,
og du er altid velkommen til at skrive til
mig på thco@favrskov.com
Venlig hilsen
Thake Fogh Cordt

Udsættelse af generalforsamling i
Skjød Jagtforening
Bestyrelsen har fulgt udviklingen vedrørende Covid-19 og de restriktioner regeringen har lagt ud over det danske samfund. De nuværende restriktioner gør, at
vi ikke kan afholde generalforsamling i Skjød Forsamlingshus.
Vi har talt om alternativer, men ikke fundet nogen der vil kunne opfylde kravene
til afholdelse af generalforsamlingen.
De nuværende restriktioner gælder til den 16. januar 2022. Det er vores vurdering, at med det smittetryk der er i øjeblikket, vil restriktionerne, der begrænser
afholdelse, ikke blive lempet så betids, at vi kan gennemføre generalforsamlingen.
Bestyrelsen har derfor bestemt at udskyde generalforsamlingen og vil forsøge at
afholde den inden sommer.
På bestyrelsens vegne
Jens Hulgaard
Formand
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Generalforsamling i
Skjød Vandværk d. 18. marts 2022
Mød op og hør om planerne for sammenlægning med Hammel Vandværk.
Vi forventer også, at kunne fortælle mere om de økonomiske forhold i
forbindelse med fusionen.
Husk tilmelding, hvis du ønsker at deltage i spisningen. Generalforsamlingen
finder sted i Skjød Forsamlingshus

Menuen
Forloren hare m. vildtsauce,
kartofler, rødkålssalat og surt.
Citronfromage.
Kaffe med lagkage
Dertil serveres vand ad libitum
og der vil også være vin, øl
og sodavand til maden.

Selve generalforsamlingen
starter kl. 19.30.
Tilmelding til spisning
senest d. 15. marts:
Læg seddel med navn og antal i forsamlingshusets postkasse,
eller mail til: ban@fibermail.dk eller
på tlf.: 8696 0286
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Dagsorden

(ifgl. vedtægter)
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag

(skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
		
Poul Skov Jensen
		
Bjarne Andersen
6. Valg af revisor og suppleant
På valg er:
		
Pia L. Stoltze
		
Allan Svendsen
7. Eventuelt

SBIF afholder deres generalforsamling lige efter vandværkets. Se mere
på næste side.

Generalforsamling i
Skjød Borger-og Idrætsforening 2022
BEMÆRK: Afholdes i forsamlingshuset fredag den 18. marts, ca. kl. 20
Vi skal spise først og vandværket afvikler deres generalforsamling 19.30
SBIF har igen fået lov til at ”snige sig med” ved vandværkets arrangement.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Årsberetning ved formand Erling Stoltze
3) Regnskab ved kasserer Carsten Kunckel
(gennemføres af Erling Stoltze pga. fravær)
4) Indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg i 2022 er:
Heidi Fogh, Louise Sevelsted Stærmose og Jens Bay Madsen
Fortsatte medlemmer er:
Alex Pedersen, Vibe Sonne Argus, Carsten Kunckel og Erling Stoltze
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 forrige side.
Tilmelding skal ske til Vandværket
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Det var altså helt tilbage i 2013

- at Skjød fik opsat sin hjertestarter på forsamlingshuset

Jeg har ”googlet” det, så det er ganske
vist.
Det var også omtalt i Skjød Tidende i
Februar 2014
Foreningen ”Kunsten at redde liv” havde
organiseret indsamlingen af de nødvendige midler fra diverse sponsorer i og
omkring Skjød.
Den 11. November 2013 blev der holdt
et introduktionskursus i forsamlingshuset og hjertestarteren kom på plads,
ude på muren. Tilgængelig for alle og
registreret på Trygfondens hjemmeside:
www.hjertestarter.dk
På Trygfondens hjemmeside kan man
også downloade en hjertestarter app til
sin smarttelefon, så man kan være med
til at redde liv fra de i dag mere end
21.000 hjertestartere i Danmark.
JA-JA-JA, siger du så. Alt det der, det
ved jeg da godt. Hvorfor kommer du
med sådan en gammel nyhed?
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Det gør jeg fordi det er mit indtryk,
at mange ikke rigtigt forstår hvad en
hjertestarter er og hvordan, man kan
anvende den til at redde liv. Måske har
man aldrig vidst det, måske har man
bare glemt det og regnet det for en
selvfølge, eller måske er man flyttet til
området efter 2013 og har aldrig rigtigt
fået introduceret apparatet?
Under alle omstændigheder kunne det
sikkert være en god ide at få arrangeret
et kursus i anvendelsen og måske også få
lidt at vide om førstehjælp generelt.
Det er så her, at jeg har brug for en klar
melding fra jer.
Kontakt mig hvis et sådant kursus har
interesse, så vil jeg søge at sætte det i
scene til lige efter sommerferien. Jeg
har allerede talt med Trygfonden, som
er klar til at hjælpe til med økonomiske
midler.
Erling – SBIF
Mail: piaerling@gmail.com
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Fine oplevelser med svaner
sidste sommer
Fra Lopdrupgårds bygninger og ud mod
Rosenlund strækker der sig en lang kløft
der fremtræder som en lavvandet smal
sø – sikkert et levn fra den sidste istid.
De seneste mange år har vi hvert forår
set et svanepar der ruger i sivene der og
en måneds tid senere komme med et
kuld svaneunger.

Når ungerne klækkes er de helt grå og
først efter et års tid forvandles farven
gradvis: ”Den grimme ælling bliver til
en flot hvid svane”. De første måneder
holder ungerne sig til forældrene, der
lærer dem at optage føde i form af alger
og søgræs.

Det største antal unger vi indtil nu har
set er 8, men i sommeren 2021 blev det
kun til 4 unger. Det har været interessant og en glæde at følge svanerne år efter år. Jeg formoder at det er det samme
svanepar der har været der i en årrække.
Ifølge ornitologerne er det nemlig ikke
ualmindeligt at en knopsvane kan blive
op til 20 - 25 år.

Hvert år har vi bemærket at svanerne
med deres unger forsvinder fra søen på
Lopdrup, som regel i august/september
måned. Svanerne er til tider set i Birkehøjs lille sø overfor Nordly og kortvarigt tillige i Skjød gadekær. Man ved at
svaner kan vandre over store afstande
med det formål at finde nye fødekilder.
Ungerne er først flyvefærdige når de er

Svanerne i søen på Lopdrup. Et par unger ses bag svanen til venstre.
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Svaner der flokkes på rapsmarken i Sølvsten i november.

3 til 4 måneder, hvilket vel kan forklare
at flytning til nye græsgange midt på
sommeren foregår til fods.
Her i eftersommeren 2021 fik vi noget
af en overraskelse. I søen ved de store
graner på Sølvstengården så vi en dag
et stolt svanepar med 4 store grå unger
svømme rundt. Det er selvfølgelig ikke
let at genkende svanerne, men det må
være svaneparret med sine 4 unger fra
Lopdrup der har fundet vej til søen i
Sølvsten. Rejsen må være foregået til
fods, idet ungerne næppe har kunnet
flyve på det tidspunkt. Den næste måneds tid så vi dem jævnligt i søen, men
engang imellem opholdt de sig på den
nærliggende rapsmark.
Her sidst på året ser vi til tider flere
voksne svaner i flok på rapsmarken.

Knopsvanen ernærer sig primært af ålegræs, forskellige søgræsser og alger, men
kan også ses græsse på vinterafgrøder
efterår og vinter. Det er vistnok almindeligt at svaner flokkes hen på efteråret
og i øvrigt ofte trækker ud mod havet
eller kystnære områder.
Knopsvanen var ved at uddø i Danmark
i begyndelsen af 1900-tallet, men i 1926
blev de totalfredet og man regner med at
vi i dag har en bestand på op mod 4000
par. Knopsvanen blev 1984 kåret som
Danmarks nationalfugl.
Vi håber at svaneparret igen kan ses
ruge ved søen på Lopdrup den kommende sommer – vi får se!
Niels Hellemann
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Affaldsjagt i Skjød
Naturfredningsforeningens affaldsindsamling foregår i år i ugen
fra d. 28/3 - 3/4 og vi tilmelder Skjød igen.
Der bliver meldt en specifik dato ud på Facebook senere når dagen
nærmer sig og på denne dag foregår affaldsindsamlingen i fællesskab.
På gensyn!
Randi Nørskov, Hejnskildevej.
Telefon: 26 13 91 00

Status for bestyrelsen i forsamlingshuset
Forsamlingshuset er en kulturinstitution
i vores landsby, som danner rammen for
mange af beboernes store begivenheder i livet. Brugen af forsamlingshuset
til fester er betinget af konjunkturen i
samfundsøkonomi, tradition og husets
stand. Derfor er det vigtigt at huset er
præsentabelt og indrettet funktionelt til
mange formål.
Bestyrelsen varetager denne opgave
og sørger for at økonomien hænger
sammen. Det er en alsidig opgave, som
bestyrelsesmedlemmerne klarer. Det
er dog ikke nogen hemmelighed at vi efterhånden en håndfuld ældre personer
– er ved at være ”metaltrætte” og gerne
ser at nye kræfter kommer til.
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Er du en af Skjøds beboere som synes at
det vil være spændende at tage udfordringen op og være med til at sætte nye
mål for forsamlingshuset? Vi har brug
for nye kræfter, hvis huset skal kunne
leve op til formålet.
Husets økonomi er ikke prangende, men
giver et lille overskud. Der er muligheder for at lave noget nyt, så du kan
”sætte nye skibe i søen”.
Har du lyst til at stille op til bestyrelsen,
så giv os et praj, tag gerne kontakt til
undertegnede eller et andet bestyrelsesmedlem.
Hanne Wind-Larsen, 30 64 65 86

SBIF ønsker alle et rigtig Godt Nytår
- og siger mange tak for en fantastisk opbakning til foreningen

Det er vel helt OK at vi ikke skriver
noget om Covid-19? Vi vil meget hellere
skrive om de gode ting der er sket i
landsbyen i løbet af 2021
Der er kommet nye beboere til området
og vi vil gerne benytte lejligheden til at
ønske jer velkommen – også som medlemmer og støtter af foreningen.
I forbindelse med opkrævning af
kontingent for 2021 gik den samlede bestyrelse fra dør til dør. Det har været en
meget positiv oplevelse og rigtig hyggeligt at ”hilse på”, både til de nye beboere
og til ”de gamle kendinge”
Vi gør det helt sikkert igen.
Det kan nok ikke komme som nogen
overraskelse for nogen, at vi har været
noget optaget af vores nye Byrum i 2021.

Det blev indviet den 19. november med
over 100 deltagere og vi håber at alle
fremover vil bruge de nye faciliteter på
enhver tænkelig måde.
Gad vist om ikke en kommende byfest
vil blive lidt festligere ved gadekæret?
Vi har været kede af at Rita Lund ønskede at stoppe med at have Yoga undervisning i Klubhuset ved Stadion, men når
en dør lukker, er der som regel en anden
der åbnes.
Ny har Calle og Ritas datter Katja Lund
startet nye Yoga hold i Klubhuset og interesserede kan kontakte Katja på mobil
50 69 17 47.
Skjød Borger- & Idrætsforening
Heidi, Vibe, Louise, Jens, Alex,
Carsten og Erling

Åben have hos
Farfars Grøntsager
den 21. maj og 14. juni
fra kl 14-16
Glæsborgvej 35, Skjød
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Dato

Arrangement

Sted

9.

Yoga starter op, kl. 16.15

Klubhuset

11.

Fastelavnssoldater - opstart, kl. 18.30

Klubhuset

27.

Fastelavnssoldaterne kommer rundt i byen,
mellem kl. 9.00-16.00

Byen

4.

Fastelavnsfest, kl. 18.30

Forsamlingshuset

15.

Forsamlingshuset

18.

Generalforsamling i Skjød Forsamlingshus,
kl. 19:30
Generalforsamling og spisning, Skjød Vandværk, kl. 18.00
Generalforsamling SBIF, kl. 20.00

25.

Fredagscafe i børnehøjde, kl. 15.00

Forsamlingshuset

uge 13

Affaldsindsamling
(Danmarks Naturfredningsforening)
præcis dato meldes ud via Facebook

Skjød og omegn

Landsbydag

Skjød

Åben have hos Farfars Grøntsager fra kl 14-16

Glæsborgvej 35

Februar

Marts

18.

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset

April

Maj
21.
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