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Det er med begejstring, at vi i dette nummer af Skjød 
Tidende kan præsentere et vildt flot program for Byfesten 
2022 i Skjød! Stort cadeau til alle dem, der har lagt tid og 
kræfter i, at vi alle har en Byrumsfest at se frem til lige 
om lidt. Vi i redaktionen håber at møde jer allesammen 
omkring gadekæret den 17. og 18. juni.

Tag et kig på det lange og flotte program, som er sammen-
sat af Skjødsere, der ønsker en fest for både store og små 
og med mulighed for at hygge sig med mange forskellige 
aktiviteter i løbet af de to dage :-)

Der sker også meget andet i byen. Traditionen tro er der 
Sankt Hans på stadion, den årlige fugleskydning, fredags-
cafe for børnefamilier har flere nye datoer til kalenderen 
og så skal vi igen have Nat på Stadion.

Siden sidst har vi haft flere generalforsamlinger, hvor man 
i bladet kan se, hvem de nye bestyrelser er. Landsbydag og 
Skovens dag kan man også lige få et glimt fra, hvis man 
missede det IRL (in real life).

Redaktionen

Taget lige uden for Skjød, Mette Sig
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Da efteråret blev til vinter 2020, sad 
vi i vores 3 værelses lejlighed på indre 
Nørrebro i København og længtes efter 
noget andet. Mere plads, mere frisk luft, 
færre mennesker og tættere på familien. 
På det tidspunkt havde vi boet i Køben-
havn siden 2008, og begge børn havde 
boet der hele deres liv.

I forbindelse med et besøg hos familien i 
Midtjylland, tog vi - for sjov - ud og kig-
ge på et par huse i Hammel/Ry området. 
2 uger senere havde vi skrevet under på 
en købsaftale og i juli 2021 flyttede vi 
ind på Brundtvej 95.

Vores ældste barn, Esben, er startet i 1. 
klasse på Skovvangsskolen og nyder det, 
mens Viola på 4 år går hjemme fuld-tid 
sammen med Jen. Vi valgte i 2015 at Jen 
kunne gå hjemme med børnene indtil 
de skulle starte i skole. I den forbindelse, 
var hun i København med til at stifte en 
af de første foreninger for hjemmegåen-
de forældre. I dag går hun stadig hjem-
me med Viola, og hygger sig. Viola skal 
starte i skole i sommeren 2023. Allan 

arbejder stadig hos SimCorp i Køben-
havn i en finansstilling - corona viste 
os at det godt kunne lade sig gøre at 
arbejde hjemmefra fuldtid. 2 gange om 
måneden er han i København.

I fritiden nyder vi haven og alle de 
muligheder denne giver, ligesom Esben 
er begyndt til fodbold i Hammel GF. 
Herudover elsker vi at udforske naturen 
rundt omkring i landet, og med Jen's 
baggrund som kok, nyder vi også at lave 
god mad. Jen kommer fra USA, hvor 
vi mødte hinanden på universitetet, så 
vi elsker også at rejse - specielt til USA 
for at besøge venner og familie. Allan 
er født og opvokset i Herning, så det er 
dejligt at være tættere på familien og 
specielt farmor.

Senest er vi for alvor begyndt at nyde 
kulturtilbud i omegnen, og er faldet 
rigtigt godt til. Kom endelig forbi og hils 
på - så giver vi en kop kaffe eller en tur 
på trampolinen.
 
Mvh Allan & Jennifer

Nye beboere
 på Brundtvej 95
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Lokalt Energifællesskab, Skjød
Favrskov som Energi Ø
Ser man på de mange ansøgninger, der 
allerede er kommet ind fra store ener-
giselskaber, om at etablere både solcel-
leparker og vindmøller i Favrskov, får 
man det indtryk, at særligt markerne 
omkring de store el transmissionsled-
ninger i den østlige del af kommunen, 
står til at blive lavet om til en såkaldt 
“Energi Ø på land”. Der er endnu ikke 
besluttet noget, og jeg håber, at byrå-
det kan få et godt samlet overblik over 
fremsendte og kommende ansøgninger, 
FØR der trækkes af - selvom det haster 
med både grøn omstilling og frihed fra 
Putins energi, så er det vigtigt, at vi også 
her er langsigtede i planlægningen. Når 
et anlæg først er bygget, står det i 40 - 50 
år. 
 
Hvorfor lokale energi fælles-
skaber?
Kæmpe solcelleparker der er under 
opsejling (på 100+ hektar), kræver en 
massiv udbygning af ledningsnettet, så 
strømmen efterfølgende kan fordeles 
blandt forbrugerne. Producerer man 

strømmen der hvor den skal bruges, er 
der ikke brug for samme udbygning af 
nettet. Så det at have både store og små 
anlæg giver mulighed for en hurtigere 
grøn omstilling. 

Laver man lokale energifællesskaber 
går det ofte også hurtigere, fordi man 
lokalt har medbestemmelse i forhold til 
placering og udformningen af anlæg-
get. F.eks. hvilken mark eller hvilket 
tag? Hvor tæt på landsbyen? Hvad skal 
plantes op omkring? Hvilke stier skal 
der være i området?

Men lige så afgørende er indflydelse på 
ejerskabet! Oprettes energianlægget som 
andelsselskab eller almennyttig fond, 
så kan en del af et overskud ved salg af 
strøm tilfalde landsbyen i form af støtte 
til fx lokale foreninger, projekter eller 
andre lokale aktiviteter. 

Lokale energifællesskaber giver mulig-
hed for at lave strøm der, hvor den skal 
bruges, vi får lokalt mulighed for selv at 
bruge den strøm vi laver (før den sendes 
på nettet), og vi får mulighed for at 
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Høstgudstjeneste 
i Skjød kirke

Søndag den 25. september kl 17.00 
ved Anne Martiny Kaas-Hansen.

 
Derefter fællesspisning i forsam-

lingshuset kl 18.00.
Nærmere information følger 

senere.
 

Skjød menighedsråd 
og forsamlingshus

gemme det vi ikke skal bruge, så vi kan 
sælge strøm, når vi kan få en god pris 
for den. Et lokalt fællesskab giver denne 
fleksibilitet, som man ikke vil have som 
enkeltperson med egne solceller på taget 
- altså både volumen ved produktion 
men også ved forbrug/lagring.
 
Muligheder i Skjød?
Hvorfor besvære sig med det?
Det er super vigtigt for livet på landet, 
at have bæredygtige landsbyer. Vig-
tigt i forhold til klima og sikkerhed, 
men argumentet for et lokalt anlæg er 
medbestemmelse og muligheden for en 
mere økonomisk og socialt bæredygtig 
landsby. Altså muligheden for, at en del 
af afkastet går til f.eks. vedligeholdelse 
af forsamlingshuset, fælles arealer, eller 
lokale kulturarrangementer. Der er en 
ret solid tendens til at den kommunale 
service, ligesom andre støttemuligheder, 
generelt bliver mindre og mindre. Skjød 

er en ret velfungerende landsby, men for 
at fastholde det, og måske endda gøre 
det gode endnu bedre, synes jeg, at vi 
skulle lave et lokalt energifællesskab i 
Skjød.
 
Ses vi til en aften, hvor vi drøfter om det 
er noget vi vil have i Skjød?
 
Hvis det ER noget som vi gerne vil, så 
betyder det IKKE at ALLE skal i ar-
bejdstøjet.
Det betyder at jeg, og andre der har lyst 
til at være med, kan gå i gang med at se 
på det for alvor!

Venlig hilsen
Thake Fogh Cordt
Byrådsmedlem
Enhedslisten Favrskov
 
41712276
thco@favrskov.dk
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Afholdt Generalforsamling 2022

Skjød Borger-& Idrætsforening 
afrapporterer for året 2021

Dagen var fredag den 18. marts og tem-
peraturen havde været oppe på 9 grader
Først GF i Skjød Vandværk, så Heidis 
dejlige mad og så GF i SBIF

Selvom denne inviterende kombination 
helt sikkert lokkede nogle flere tilhørere 
til, vil jeg alligevel tillade mig at give et 
kort referat fra mødet.

Jens Hulgaard blev igen i år valgt som 
dirigent og gav straks ordet til formand 
Erling, som gav et tilbageblik på året, 
som er gået:

Bestyrelsesarbejdet er gået rigtig fint 
med en god fordeling imellem opgaver 
og en stor tak til det nye medlem Vibe 
Sonne Argus, for også at tage tjansen i 
Skjød Tidendes redaktion.

Shelter er stadig meget populært og 
foruden lokale anvendes det også regel-
mæssigt af en gruppe, ledet at natur-
vejleder Vibe Søndergaard fra Favrskov 
Kommune.

Landsbydag blev gennemført den 17. 
april, under gentagelse af det populære 
koncept ”sammen – hver for sig”. Det 
var en stor succes med gamle og nye 
kræfter.

Sct. Hans med over 50 deltagere og god 
stemning ved børnebål og pølsegrill.

Yoga blev startet op af Katja Lund i 
efteråret med prøvehold. Kører videre i 
2022 med alm. hold.

Fiskekonkurrence gadekæret – Ingen 
mødte op så arrangørerne gik hjem.

Byrum ved gadekæret blev indviet den 
19. november, under deltagelse af mere 
end 100 personer. Herunder repræsen-
tanter fra LAG Randers/Favrskov, Fav-
rskov Kommune og fra arkitektfirmaet 
Gustin Landskab.

Vi håber at alle vil bruge stedet så meget 
som muligt og vi skylder hinanden tak 
for alt det frivillige arbejde, der gjorde 
det muligt. Jeg er også blevet opfordret 
til at fortælle hvordan det gik økono-
misk: De egentlige (og fuldt finansiere-
de) udgifter har været 759.912,-. 
Desuden har LAG ordningen finansie-
ret det frivillige arbejde med 20.000,-, 
som vil komme landsbyen til gavn bl.a. 
igennem den kommende byfest ved 
gadekæret.

Juletræ tændes – 28. november på et 
meget flot træ fra Kirsten Frisch. Gaver 
til 32 børn med julemand.
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Juletræssalg ved gadekær – 2. søndag 
i advent med campingvognen Vera. 
Masser af besøgende i det kolde vejr og 
lynhurtigt salg af 12 flotte træer, glögg-
drikning og spisning af æbleskiver.

Derefter måtte Erling være ”stand-in” for 
kasserer Carsten Kunckel, som desvær-
re var fraværende. Regnskabet for året 
2021 har været meget præget af de store 
likviditetsforskydninger, grundet indbe-
talinger fra 5 forskellige tilskudsydere. 
Resultatet har været yderst tilfredsstil-
lende og det gør det hele meget lettere at 
kontingent opbakningen til SBIF stadig 
er stor.

Der var ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var: Heidi Fogh, Louise Sevel-
sted Stærmose og Jens Bay Madsen. Jens 

Bay modtog ikke genvalg og i stedet blev 
Jakob Mølgaard valgt ind i en bestyrelse, 
der nu ser sådan ud:

Erling Stoltze  (formand)
Carsten Kunckel  (kasserer)
Louise Sevelsted Stærmose  (sekretær)
Heidi Fogh  (indkøb)
Jakob Mølgaard  (menigt medlem)
Vibe Sonne Argus  (suppleant)
Alex Pedersen  (suppleant)

Foreningens to revisorer modtog gen-
valg og er altså stadig Troels Thomsen 
(in absentia) og Sten Rasmussen.

Vi siger tusind tak til Jens Bay Madsen 
for hans engagement og initiativrigdom. 
Et stort velkommen til Jakob og vi håber 
du falder godt til.

SBIF – Erling Stoltze
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Skovens dag
Den første søndag i maj holdes der 
normalt Skovens Dag i Favrskov på skif-
tende lokaliteter. I år blev det på sports-
pladsen i Skjød og i skoven ved siden 
af. Efter aftale med naturvejleder Vibe 
Søndergaard var hovedtemaet biodiver-
sitet, da  kommunen gerne vil fremme 
mere mangfoldig natur. 

Derfor blev der med hjælp fra de frem-
mødte gæster anlagt en blomstereng, 
plantet frugtbuske, lavet et kvashegn, 
en lav jordvold og en stenbunke (en 
insekt-radiator, som Vibe kalder det). 
Det vil tiltrække sommerfugle og andre 

insekter og smådyr, der kan finde føde 
og skjulesteder her. Der ligger nu også 
tre aske-stammer bag shelteret, som 
insekter og svampe efterhånden vil 
nedbryde.

Det er naturligvis meningen, at man må 
plukke fra bærbuskene, når de engang 
begynder at give frugt. Kvashegnet må 
man gerne fylde oveni, hvis man har 
nogle grene, man gerne vil af med. 
Stammerne er også beregnet til at sidde 
på og lege på.

På dagen blev der også fanget smådyr, 
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lavet fuglekasser til at tage med hjem og 
demonstreret, hvordan man kan lave sit 
eget lille vandhul i haven af en murer-
balje med sten i (og vand). Der var små 
opgaver til børnefamilierne og en skov-
tur med udstoppede dyr undervejs. Man 
kunne købe honning og få en bi-snak 
hos biavlerforeningen og prøve at skyde 
med bue.

Midt på dagen var der skovhugger-show 
med Palsgaard og søn, hvor der blev 
savet om kap, kastet med økser og 
hugget med økser, så spånerne fløj. Hele 
dagen kunne der også bages pandeka-

ger på bål. Det var med vilde urter i, 
både mælkebøtter og skvalderkål. Der 
var også naturens urter i de pitabrød, 
som forsamlingshuset solgte på pladsen 
og fik meget ros for. Deres køkken var 
flyttet udenfor ved to bålfade.

Tak for det fine fremmøde og arbejds-
indsatsen fra lokale ildsjæle. Også tak 
til det lokale hønseri for de gode æg 
til pandekagerne, til kommunen og til 
Simon og Solveig for lån af skoven.

Søren Westermann, DN Favrskov
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Brugsanvisning 
til Shelter på Stadion

Det er ikke engang så svært at anvende shelter, som det er at samle en reol fra 
IKEA

Reservation:
Egentlig er det slet ikke nødvendigt formelt at booke stedet, men det er en god 
ide, hvis man af praktiske årsager gerne vil råde over det hele.
Giv SBIF et praj (ring eller skriv til formanden) og vi skriver jer på en booking 
liste. Denne liste er offentliggjort på www.skjoedby.dk under fanen "Er shelteret 
ledig?"

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

Affald:
Affaldsstativ findes på stedet, men I skal selv have en pose med.
VIGTIGT. Der er desværre ingen tømning så affald skal tages med hjem eller 
afleveres i restaffald container ved klubhuset.

Brænde:
Der findes normalt 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 noget egnet brænde, vil det være meget velkomment.

Pris:
For medlemmer af Skjød Borger- og Idrætsforening (SBIF) er det gratis at bruge 
faciliteterne.

Spørg gerne hvis der er mere du ønsker at vide
SBIF, Erling, 30 26 04 33
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Yoga i Skjød
Efteråret byder igen på yoga i klubhuset 
i Skjød. Vi fortsætter med de tre hold, 
der har været udbudt i første halvdel af 
2022. Der er stadig enkelte ledige plad-
ser, så skynd dig at kontakte mig, hvis 
du er interesseret i at komme med. Det 
er blid Hatha yoga med mulighed for at 
variere øvelserne, så det passer til dig. Så 
hvad enten du har brug for at geare ned 
efter endt arbejdsdag eller finde energi 
og få en nærværende og blid start på 
dagen, så er der et hold til dig!

Yoga – holdoversigt
”Eftermiddagsholdet” 
Onsdage kl. 16.15 – 17.45 med opstart 
10. august 
(10 gange frem til efterårsferien)

”Aftenholdet” 
Onsdage kl. 18.15 – 19.45 med opstart 
10. august 
(10 gange frem til efterårsferien)

”Morgenholdet” 
Torsdage kl. 9.00 – 10.30 med opstart 
torsdag 11. august 
(10 gange frem til efterårsferien)

Skriv en sms eller ring på 50691747 eller 
skriv en mail på info@spirakel.dk for 
tilmelding :)

Venlig hilsen Katja

Gruppeforløb med metakognitiv terapi
Jeg er uddannet metakognitiv stres-
scoach og i efteråret 2022 vil jeg gerne 
lave et testforløb med metakognitiv 
terapi for en gruppe af kvinder i alderen 
30 – 60 år. Den metakognitive terapi er 
effektiv ved angst, stress og depression, 
da den hjælper dig til at få kontrol over 
dine tanker. Metoden er praksisoriente-
ret og vi vil ikke dykke ned i indholdet 
af dine tanker, da det handler om at 
forstå, hvordan du tænker nærmere end 
hvad, du tænker. Dvs. dine tanker om 
dine tanker. Du får konkrete redskaber 
og øvelser til at håndtere dine svære tan-

ker som typisk kommer til udtryk som 
bekymringstanker og tankemylder. 

Kontakt mig, hvis du kunne være inte-
resseret, og så planlægger jeg det derfra. 
Det kan foregå i Skjød eller Langå, alt 
efter hvor mange vi bliver, og tidspunk-
tet bliver torsdage kl. 17-18 (eller evt. 
lidt senere). Skriv, sms eller ring på 
50691747 eller mail på info@spirakel.dk 

Venlig hilsen 
Katja Lund, 
Certificeret Metakognitiv Stresscoach 
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NAT PÅ STADION
Så er de unge mødre i gang igen og vil holde

 ”Nat på stadion”
Det bliver sidste weekend i august:

Lørdag den 27. til søndag den 28. august

Programmet er ikke helt på plads endnu,
men det starter kl. 11.00, der er frokost, 

aftensmad og morgenmad.

Prisen vil være 100 kr. for voksne og 
 50 kr. for børn under konfirmationsalderen.

Følg med på Facebook og Skjød’s hjemmeside.
Der vil vi lægge mere info op.

Mange hilsner
Lone, Patricia og Dorthe
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Byrumsfest 
i Skjød

Fredag - lørdag den 17.-18. juni 2022
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Fredag 
den 17. juni
Tidsrum Program Beskrivelse

Fra kl. 
15:00

Hoppeborg Overfor Gadekæret

Fra kl. 
15:00

Salg af øl og 
sodavand i teltet 
ved Gadekæret

Forsamlingshuset vil sørge for, at der er drik-
kevarer i baren. 

En soundbox i teltet vil skabe den rette stem-
ning til festen.

Vi vil prikke jer til at hjælpe os i baren, det er 
mange timer, der skal dækkes, så sig ikke nej.

15:00 - 
15:30

Gøgler opvisning 
ved Gadekæret

15:30 - 
17:00

Gøgler workshop Kom og lær at gøgle – for alle

17:00 - 
17:30

Ildshow ved 
Gadekæret

17:30 Pizza i 
forsamlingshuset  

Kom og lav din egen pizza og få den bagt i en 
rigtig pizzaovn – pris følger

20:00-
02:00

Fredagsbar i 
teltet ved Gade-
kæret

For unge fra 7. klasse og op til 25 år. Der kan 
købes sodavand i baren og er man 18+ vil der 
også være mulighed for at købe alkohol. Der 
vil være musikanlæg, spil og hygge. 

Hele dagen Slå søm i en stub Der er salg af søm i baren ved Gadekæret
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Lørdag 
den 18. juni
Tidsrum Program Beskrivelse

09:00 Gratis 
morgenmad ved 
Gadekæret

Meningsrådet inviterer til morgenmad og 
andagt

09:30 Andagt

Fra kl. 
10:30

Ansigtsmaling ved 
Gadekæret

Få malet en sommerfugl, spidermand eller 
en tiger – Kun fantasien sætter grænser.

10:30-
11:15

Yoga ved Gade-
kæret

Kom og prøv en omgang yoga i det fri. Tag 
behageligt tøj på og medbring en måtte til at 
ligge på.

10:30-
16:00

Kano og børne- 
kajak sejlads

Igen i år vil der blive sat 4 kanoer og 4 kajak-
ker hvoraf de 3 er børnekajakker i vandet til 
fri afbenyttelse. Under sejlads skal der bæ-
res en svømmevest, som vil blive udleveret.

Fra kl. 
11:00

Tombola  Kom og køb lodder og vind mange flotte 
præmier.

13:00 Bydyst Bydysten vil foregå på gadekæret og være 
dysten mellem nord og syd.  Bygaden deler 
byen i to. Der skal findes et hold fra hver by-
del. I dagene op til konkurrencen vil kaptaj-
ner for de to hold blive udpeget. Deres op-
gave vil blive at sammensætte holdene efter 
et oplæg, som udleveres op til konkurrencen 
og sørge for at styrer holdet mod sejr
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13:30-
14:30

Kage dekorations 
konkurrence

Til en byfest hører sig en kagekonkurrence!  
Vi håber derfor byens skolebørn vil være 
med til at se hvem der bl.a. er hurtigst til at 
knuse makroner, blande en klumpfri glasur, 
hvem der kan lave den længste ubrudte 
flødeskumsguirlande og den fineste pynt. 
Undervejs lægger vi lagkagerne sammen og 
ender forhåbentlig med en række skønne 
kager - og en værdig vinder efter alle pointe-
ne er talt op! Vel mødt!

15:00 Kaffe og kage Sælges i teltet ved Gadekæret

16:00-
17:00

Flødebolle-
katapult

Der kan købes flødeboller i teltet.

17:30-
19:00

Helstegt pattegris Jagtforeningen serverer helstegt pattegris 
med salater og flødekartofler 
Kuvertpris 80 kr.

20:00 Live musik i teltet Bandet "Mini koncert" med
Michael Andersen (sang og guitar) og
Martin Schøler (trommer og kor) spiller en 
blanding af hits fra de sidste 30 år.

Gratis entre

Mere information om bandet kan findes på 
https://minikoncert.dk/

23:00 Natmad Grill selv hotdogs - der kan købes hotdogs 
og brød i baren

Hele dagen Hoppeborg Overfor Gadekæret

Hele dagen Salg af øl og soda-
vand i teltet ved 
gadekæret

Forsamlingshuset vil under hele festen sør-
ge for, at der er drikkevarer i baren. Det er 
muligt at købe kaffe samt noget til frokost. 
Forsamlingshusets cafe vil være på pletten 
med et spændende udvalg.

Vi vil prikke jer til at hjælpe os i baren, det 
er mange timer, der skal dækkes, så sig ikke 
nej.

Hele dagen Slå søm i en stub Der er salg af søm i baren ved Gadekæret
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Lan-party i forsamlingshuset
I forbindelse med planlægningen af 
Byrumsfesten var der forslag til at holde 
et Lan-party. Det blev ikke til noget, 
men forsamlingshuset fik lyst til at tage 
udfordringen op og afholde et net-party 
efter sommerferien, hvis der er opbak-
ning fra byens gamere og deres venner.
Det vil ske i samarbejde med Poul-Erik 
Jørgensen, Skræddergyden, som har 
erfaring med denne aktivitet og har mu-
lighed for at stå for det praktiske.
Der kan spilles natten igennem i for-
samlingshuset. Tidspunkt og tilmelding 
vil blive meldt ud på Skjøds hjemme-
side, Facebook gruppen for Skjød og 
forsamlingshusets gruppe. Så hold øje 
med disse medier.

Gameren skal selv medbringe:
• Eget gaming udstyr.
• Egen gamer stol kan medbringes.
• Forlængerledning med de udtag du 

selv bruger. Så har du en PC og en 
skærm og en mobil der skal have en 
forlængerledning, så medbring en 
med 3 udgange

Der spilles ALT og der vil komme små 
udfordringer til jer der har en kriger 
i maven. Kan du tæve Gamemasteren 
i LOL, eller en af de lokale mestre i 
CS.go?

Vi kommer til at spille spil som f.eks 
LOL, Valorant, CS.go, Roblox, Mine-
craft, PUBG, Anime games, og en masse 
andre spil.

Der vil blive mulighed for at købe mad, 
chips og drikkevarer. Alt dette vil frem-
gå af intro til tilmeldingen.

Forsamlingshuset
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Generalforsamlingen i forsamlingshuset 
Den 15. marts tiltrak desværre kun 8 perso-
ner udover bestyrelsen.

I 2021 valgte bestyrelsen at udskyde gene-
ralforsamlingen til i år pga covid nedluk-
ningerne. De næsten 2 års nedlukning, 
har præget økonomien voldsomt i negativ 
retning pga manglende indtægter og en 
vandskade. Forsamlingshuset overlevede 
og kom ud af perioden med et meget lille 
overskud.

Her vil vi benytte lejligheden til at sige 
tusinde tak til alle, som donerede eller gav 
en håndsrækning til hjælp for genrejsning 
af huset. Skjød Jagtforening gav 5000 kr., 
og alle byens foreninger allokerede 8000 kr. 
til forsamlingshuset fra landsbyens penge. 
Desuden modtog vi donationer fra en lang 
række private personer. I alt blev doneret  
21.349 kr. til udbedring af vandskaderne. 
Vi søgte og fik ca. 28.000 kr. fra kommu-
nen i hjælpepakke. Favrskov Forsyning gav  
forsamlingshuset afgiftsfritagelse på 400 
m3 vand (ledningstab) i forbindelse med 
rørsprængningen.

Forsikringen var mangelfuld og derfor 
valgte vi at tegne en ny gennem forsam-
lingshusenes sammenslutning. Det blev 
Dansø forsikring, som er tilpasset forsam-
lingshusene.

Så det vi har ændret er, at 
• vi har tegnet en ny forsikring
• nytegninger af anparter  fremover er 

minimum 100 kr.
• lejen af forsamlingshuset er sat op med 

500 kr. pr. 1. marts 2022 
• vi har ansat en rengøringsmedarbejder
• vi har malet væggene og paneler i salen 

og gangen

Nyvalgt til bestyrelsen blev Eva Johanne 
Dalsgaard Pedersen, Skolebakken, Lissi 
Klokmose, Hejnskildevej  og Anna Lise 
Tovesdatter Skou, Brundtvej. 

Så bestyrelsen er nu som det ses på næste 
side.

Under punktet eventuelt udfoldede der sig 
en positiv og inspirerende snak om for-
samlingshusets fremtid. Der blev efterlyst 
mere synlighed og mulighed for svar på 
forespørgsel via Facebook. Synlige udlej-
ningspriser ønskes. Der var ikke modstand 
mod at undersøge, om en sammenlægning 
med SBIF vil være mulig. Genetablering af 
fællesspisning ønskes.

Synlighed er vi i gang med. Forsamlings-
huset lagde lokale til 2 debataftener under 
kommunens klimauger, senere lavede vi 
bålmad og pandekager til ”Skovens Dag” 1. 
maj på stadion. Forsamlingshuset ønsker at 
være mere synlig på Facebook og bruge 
dette medie aktivt. Følg os på Facebook.

Bestyrelsen skal arbejde med gentænk-
ning af forsamlingshuset. Målet er at øge 
aktiviteten i forsamlingshuset til gavn for 
skjødserne. Midlet er at få igangsat nogle 
interessegrupper, som kan bruge husets fa-
ciliteter til en eller anden form for aktivitet. 
Dette sker fx. i gruppen ”fællesspisning i 
børnehøjde”.

Forsamlingshusets næste større enga-
gement er at sørge for mad og drikke til 
Byrums-festen. Som noget nyt vil der blive 
holdt et Net-party fredag aften og nat i 
forsamlingshuset under Byrums-festen.

Forsamlingshuset
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Bestyrelsen for 
forsamlingshuset

Suppleanter

Hanne Wind-Larsen
kasserer

Gitte Jakobsen
formand

Lise Skou 

Eva Johanne Pedersen
Næstformand

Lissi Schulz Klokmose
sekretær

Keld Jakobsen Christian Nørgaard
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Hu – hej hvor det bare gik
- og så endda på en lørdag

Det jeg taler om, er den årlige forårs-
rengøring af landsbyen, også kendt som 
”Landsbydag”.

Det var lørdag den 23. april og vi mød-
tes omkring 20 personer i klubhuset til 
morgenkaffe, kl. 9.00.
SBIF´s ønskeliste var både lagt på byens 
hjemmeside, på Facebook og rundsendt 
ved kaffebordet. Opgaverne blev fordelt, 
og så blev der ellers gået ”til vaflerne”.
Alle de nævnte opgaver blev udført og 
så endda noget mere. Den samlede liste 
af veludført arbejde er her:

Omkring klubhuset:
• Luge ukrudt på skråning ved kunst-

værket og så vilde markblomster 
imellem Vinca planter

• Reparere tag på udebane tribune
• Reparere stormskade på hjemmeba-

ne tribune
• Forårstjek af shelter
• Opstille 3 bord/bænkesæt fra vin-

terlager  
• Fjerne 2 gamle bord/bænkesæt ved 

Petanque pladsen
• Rense kloakafløb i kælderhals
• Kridte banen op til årets første Old-

boys kamp
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Ved og omkring gadekæret:
• Fjerne ukrudt ved mindestenen
• Rydde op og fjerne blade i busskuret
• Skære pilekrat og buske ned rundt 

om gadekæret
• Nedtage julelys på øen og sætte 

springvandet ud (blev egentlig lavet 
ugen efter) 

På legepladsen:
• Fjerne gammel og vakkelvorn klat-

revæg og rydde op i gamle planker
• Fjerne gammelt bord/bænkesæt og 

opsætte et andet fra lager hos Kir-
sten Frisch

Så sluttede vi arbejdsdagen af med 
velfortjente drikkevarer og pølser med 
brød omkring kl.13.00.

Nu er jeg ikke sikker på, om man i Skjød 
giver ”high five” eller dunker hinanden 
på ryggen over veludført arbejde, men vi 
kan i alle tilfælde sagtens sige hinanden 
tak for en super flot landsby indsats.

De bedste forårshilsner fra SBIF- Erling
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Skjød Jagthornblæsere

6 medlemmer af Skjød Jagtforening har 
gennem de sidste par vintre øvet sig 
flittigt i jagthornsblæsning.  Jagtstuen/”-
Musikhuset” på Ahrensdal har været 
rammen om ugentlige øveaftener, hvor 
der tillige er blevet byttet en løvn og 
fortalt en god historie.

Danmarks Jægerforbund arrangerer 
hvert år en prøvedag, hvor blæserne kan 
få en bedømmelse af deres færdigheder 
på jagthorn. 4 af Skjødblæserne meldte 
sig til bronzeprøven, der i år blev afholdt 
den 3. april  i aulaen på Hasle Skole.

Hver jæger blæste solo og blev bedømt 
af to musikuddannede dommere.  Alle 4 
fra Skjød bestod prøven og fik jagthor-
nemblemet.
Skjødblæserne har dog ikke et mål om at 
uddanne sig til professionelle musikere.
Målet er derimod at kunne beherske alle 
de mest kendte jagtsignaler, hvilket kan 
være med til at festliggøre en vellykket 
jagtdag.

Niels Hellemann

4 blæsere bestod bronzeprøven.  Fra højre:  Peder Damsbo, Torben Østergård                                          
Nielsen, Jens Hulgaard og Morten Hellemann (fraværende på foto).
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Skjød Jagtforening

Fugleskydning
Lørdag den 2. juli 2022

afholder Skjød Jagtforening sin årlige fugleskydning i Bodtofte Skov.

Interesserede, der vil være med til at hente Kongen, Steen Rasmussen,
mødes ved Skjød Gadekær kl. 09.00.

Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning hos regenten, hvorefter vi
drager til skydebanen i skoven, hvor der er kaffe og morgenbrød.

Ca. kl 11 er der indskrivning, hvorefter fugleskydningen starter.
Deltagelse, inkl. 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 tilmelde sig til Jens på mail: skjoedjagtforening@gmail.com
eller på tlf.:  86961150 / 93881418

                          
Vel mødt til en festlig dag

Skjød Jagtforening
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Sankt Hans 
på Skjød Stadion         

Torsdag den 23. juni, 2022          

Traditionen tro skal vi have fejret Johannes Døberens fødselsdag og have 
sendt den grimme heks mod Bloksbjerg.

Vi starter kl. 18.00 med, at der vil være børnebål i shelteret. 
Husk selv noget dej til snobrød og måske popkorn o.lign.

Selvfølgelig har SBIF gang i pølsegrill og salg af drikkevarer.

Gudstjeneste afholdes på plænen med vores altid veloplagte sognepræst 
kl. 19.00

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

HEKSEKUNSTNER søges til at udføre en heks til toppen af bålet
GIV LYD - giv lyd

Glædelig midsommer
SBIF Erling, mobil 30 26 04 33
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Tombola til
Byrumsfest i Skjød

Fredag den 19. november 2021 fik vi 
indviet vores nye Byrum ved gadekæret 
i Skjød. Nu skriver vi 2022 og fredag den 
17. juni og lørdag den 18. juni inviteres 
alle Skjødsere til Byrumsfest ved gade-
kæret. I den forbindelse søger vi gevin-
ster til en tombola som skal være med 
til at finansiere dagene, som består af 

morgensang, morgenkaffe, bydyst, kage-
konkurrence, musik, gøgl, kanosejlads, 
pizzabagning og meget meget mere.
Det er vores håb, at du/I vil støtte vores 
Tombola med en lille gevinst.

Gevinster kan afleveres på Bygaden 3 
i Skjød, eller afhentes efter aftale. Ring 
eller skriv til mig, hvis du ikke har mu-
lighed for selv at aflevere gevinsterne. 

Arrangementet afholdes af byens ildsjæ-
le, Skjød Jagtforening, Skjød Forsam-
lingshus og 
Skjød Borger- og idrætsforening

På vegne af koordinationsudvalget

Henny Josefsen
Telefon 2067 6769

Afspærring af bygaden
Skjød Borger- og Idrætsforening har fået tilladelse til at afspærre Bygaden mellem 
Kirkeskovvej og Skræddergyden i forbindelse med afholdelse af Byrumsfesten fra 
fredag den 17. til lørdag den 18. juni. Afspærringen vil blive opsat fra tidlig morgen 
fredag den 17. og nedtaget inden kl. 24.00 lørdag den 18. juni.
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Vi har haft en forrygende start på Skjøds 
helt nye fredagscafé.

Fredagscafeen er et dejligt pusterum 
for børn og forældre. Vi voksne lærer 
hinanden at kende og børnene leger på 
kryds og tværs - det har allerede ført til 
flere legeaftaler rundt om i byen. 
Vi har selvfølgelig besluttet at fortsætte 
konceptet til efteråret, hvor datoerne 
er lagt fast, så du allerede nu kan sætte 
kryds i kalenderen.

Vi har oprettet en facebookgruppe og 
har prøvet at nå ud til alle de børnefami-
lier vi er bekendt med i Skjød og omegn. 
Sidder du og læser med og har endnu 
ikke hørt om Fredagscafé i børnehøjde, 
så meld endelig dig og din familie til 
næste gang I har mulighed for at komme 
- og ind i facebookgruppen ’Fællesspis-
ning i Skjød’.

Fredagscafé er helt enkelt:
Vi voksne skiftes lidt til at tage os af det 
praktiske med indkøb og madlavning. 
Sidste gang lavede Anna to dejlige porti-
oner vegetar- og kødsovs, efter sommer-
ferien har vi ideer om både grillmad og 
pitabrød.
Døren er åben fra kl. 15.30
Familierne kommer dryssende som det 
lige passer i løbet af eftermiddagen
Nem mad og et børnevenligt spisetids-
punkt ca kl 17.30/18.00
Redskaber og kreating børnene kan 
hygge sig med.

Kl 20.00 er de fleste små hjemme under 
dynerne og de forældre der ikke putter 
klarer oprydning og rengøring.

Anna har oprettet en MobilePay Box, så 
det bliver endnu lettere at holde styr på 
tilmeldinger og økonomi. Vi har juste-
ret lidt på prisen, så vi er sikre på både 
at kunne mætte alle munde og dække 
udgiften til leje af forsamlingshuset. Stor 
tak til forsamlingshuset for at lade os 
leje huset meget billigt og støtte op om 
vores Fredagscafé.

Næste Fredagscafe i børnehøjde

D. 17.06 bliver fredagscafeen en del af 
byfesten.

Fra kl 15.00 er der show og cirkuslege-
plads ved gadekæret med ’Jon G Lør’. 
Han slutter af med et fantastisk ildshow 
ca kl 17.15.
Vi har lejet en pizzaovn og du og din 
familie kan komme og lave jeres egen 
pizza fra kl 17.30. Betaling sker på 
dagen, uden tilmelding denne gang, da 
hele byen kan komme og købe pizza.
Har du lyst til at give en (voksen)hånd 
med ved ildovnen eller i forsamlings-
huset hvor pizzaerne skal bygges må du 
meget gerne give lyd til en af os.

Vi glæder os til mange flere fredagscafe-
er med børn og voksne.
Jens og Camilla 
T 40979957 – T 22832928

Fredagscafé i børnehøjde
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Husk bladet kan ses i farver på Skjøds hjemmeside
Skjoedby.dk

Dato Arrangement Sted

Juni

14. Åben Have - Farfars grøntsager, 14.00-16.00 Glæsborgvej 35
17.-18. Byrumsfest i Skjød (se detaljer i bladet) Gadekæret

23. Skt. Hans med børnebål kl. 18.00, 
Gudstjeneste kl. 19.00 og bål 19.30

Stadion

Juli

2. Fugleskydning Bodtofteskoven

August

10. Opstart af yoga, 16.15 Klubhuset

19. Fredagscafé i børnehøjde, Grill Kl 15.30, spis-
ning kl 17.30

Legepladsen

27.-28. Nat på stadion, starter kl 11.00 Stadion

September

23. Fredagscafé, Kl 15.30, spisning kl 17.30 Forsamlingshuset

25. Høstgudstjeneste kl. 17.00 med fællesspis-
ning bagefter

Skjød Kirke og 
Forsamlingshuset

Oktober

28. Fredagscafé, Kl 15.30, spisning kl 17.30 Forsamlingshuset


