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Den cyklende redaktion
En varm sommerdag i begyndelsen af juli, drog to fra Skjød Tidendes
redaktion ud på cykel for at hilse på nogle af de mange nye skjødsere i
byen. Det var kommet os for øre, at der i det forgangne halve års tid er
kommet mange nye beboere i flere huse rundt omkring i landsbyen. Som
den rullende redaktion fik vi hilst på flere af de nye beboere. Tak for at
tage godt imod os! Det er dejligt at få hilst på og fortælle lidt om en stolt
tradition i Skjød i form af Skjød Tidende. Vi opfordrede dem vi fik hilst
på, til at sende en lille hilsen/præsentation af dem selv til vores blad.
(Dette har resulteret i 1 præsentation, der kan læses på side 27). Det er
en god tradition, at Skjød Tidende kan være en kanal for en præsentation, og skulle flere have lyst, også selvom de allerede har boet her nogle
år, er de meget velkomne til at sende os en lille tekst og gerne med billede.
Vi har også set en stork i Skjød og hørt at flere er på vej i løbet af 2017.
Det er dejligt hvis prognosen vedr. indbyggertal og aldersfordeling fra
lederen i sidste nummer af Skjød Tidende holder stik, og at børnetallet
stiger i vores landsby.
Der kan være mange forskellige grunde til at flytte til Skjød. Vi ser unge
familier fra Aarhus, som ønsker at skifte den lille bylejlighed ud med
mere plads både ude og inde, hvor de voksne og børnene bedre kan udfolde sig og nyde den skønne natur. Nogle med anden etnisk baggrund
har fået arbejde i området og købt huse til overkommelige priser, som
de med stort gåpåmod er i gang med at renovere. Andre er vokset op i
landsbyen og blevet boende eller vendt tilbage, måske for at være i nærheden af familien, hvor gensidig hjælp og nærvær kan have stor betydning.
At man vælger Skjød frem for de andre små landsbyer i området kan
være en tilfældighed, men landsbyens idyl med et hyggeligt midtpunkt
omkring gadekæret, central beliggenhed, ingen gennemgående landevej, velholdte huse, positiv befolkningsudvikling samt aktivitetsniveauet
og sammenholdet omkring foreningerne er nok med til at påvirke valget i en positiv retning. Desuden er informationsniveauet højt bl.a. via
Skjød Tidende, den lokale mail-liste, Skjøds hjemmeside, Skjøds facebook-gruppe og mange indlæg i de lokale dagblade og ugeaviser. Dertil
kommer nu en opdatering af Skjød-bogen, som indeholder alle husenes
historie mht. ejerskab og små beretninger om beboerne. Alt dette kan
naturligvis ikke gennemføres uden lokale ildsjæle, som står for at planlægge og gennemføre de forskellige aktiviteter. De mange kandidater
til “Årets Skjødser” viser, at det ikke skorter på initiativrige skjødsere.
Derfor føles det rart at være en del af landsbyens fællesskab.
Solveig og Calle
HUSK at Skjød Tidende kan ses online - søg Skjød Tidende .pdf

Rumvæsen
En helt almindelig onsdag landede et rumvæsen på Adams værelse - for anden gang. Første gang er efterhånden et par år siden, hvor
Adam lettere chokeret måtte hente Bertram
og Katja, da dette store uldne væsen på gulvet
rørte på sig.
Det viste sig efter nærmere efterforskning at
være en kæmpe nullermand. Historien blev
udgangspunkt, da skuespillerne fra
hello!earth/Dans din Nabo Daniel og Anu
akkompagneret af Pelle var på besøg.
Vi blev 11 mand høj inviteret ind på Adam
værelse, hvor vi genoplevede den gruopvækkende oplevelse. En helt almindelig onsdag
var pludselig blevet forvandlet til en ganske
særlig oplevelse.
Mette Sig
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En aktiv nabo-weekend i Skjød

Isbodens is var populære

Ved gadekæret gik en gruppe i gang med at
bygge Skjøds kommende ”dele-dome”. På
trods af diverse udfordringer blev der arbejdet med godt humør og hele skelettet blev
færdigt. I den kommende tid skal skjødserne
finde ud af, hvad det mobile multihus skal
indeholde. Lige nu er der ideer om deling af
overskudsgrøntsager, bytte bøger og der er
Lørdag aften kl. 21 åbnede Skjød kirke dørene også en drøm om et cykelpitstop for byens
op til en spændende aften med musik til bør- mange besøgende cyklister, hvor man kan få
lappet og pumpet cyklen. Domen bliver monenes egne fortællinger, godnathistorier og
bil og skal sidst i juni flyttes til sportspladsen,
senere på natten natløb. Søndag morgen var
der fælles morgenmad for de lidt søvndrukne hvor den blandt andet skal være serveringshus til byfesten. Til september tager domen
kirkeovernattende og andre skjødsere og til
middag gik friske naboer i gang med dagens rejsen til Grundfør, hvor den bliver en del af
Skjøds bidrag til Landsbytræf 2017.
forskellige muligheder.
Overnatning i kirken, dome-byggeri, isbod,
bevægelsesworkshop, skiltemaling og pandekager over bål var nogle af aktiviteterne,
da kulturby2017-projektet ”Dans din Nabo”
sidste weekend bød naboerne i Skjød op til et
hyggeligt døgn med masser af smil, aktivitet
og samvær.

I forsamlingshuset var bl.a. sognets menighedsråd med til en bevægelsesworkshop, hvor
deltagerne gennem lege og bevægelser blev
udfordret til at formidle oplevelser, følelser
og stemninger. Og hvem ved – måske bliver
nogle af workshoppens bevægelser at se i
”Dans din Nabo”-forestillingerne, der spiller i
Skjød forsamlingshus fra 22. september.
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Under alle søndagens aktiviteter var der
mulighed for forfriskninger i form af is fra
pop-op-isboden og pandekagebagning over
bål til stor fornøjelse for både børn og voksne, der hyggede sig til den aktive dag.
Marguerite Johnsen

Der bygges på domen

Skiltemaling og pandekagebagning
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Tre drenge fra Skjød fik 50.000 kr.

Tre drenge fra Skjød præsenterede deres projekt for landsbyrådet i
forbindelse med “borgerbudgettering” og fik 50.000 kr.

Jakob, Bertram og Magnus på henholdsvis
12 og 13 år fremlagde for landsbyrådet på
Hammel Rådhus et forslag til en idéudviklings-proces for landsbyens unge.
Bertrams morfar fik dem med på opgaven.
De holdt to møder med deres forældre, hvor
de fik forklaret hvad “borgerbudgettering”
går ud på og hvilke krav, der stilles. De gik så
hjem og snakkede og kom op med ideerne
om at fremstille en “idékasse”, holde et brainstorming-møde og at dele invitationer ud i
skolebussen.

Idémødet afholdes søndag den 27. august
2017 kl. 13.00 i Skjød Forsamlingshus. Alle
skjødsere er velkomne!
Idémødet er et møde hvor der bliver brainstormet og videreudviklet på ideerne. 10
ideer bliver så udvalgt og snakket mere om
senere på mødet. Så bliver der stemt igen og
de 5 bedste ud af de 10 bliver valgt. Der snakkes mere om de sidste og udvikles på dem og
så bliver der stemt på de 3 bedste ideer. Mødet bliver afsluttet, og de 3 drenge går hjem
og holder et møde med deres forældre om
hvad der er økonomi til og vælger en endelig
ide og får sat den i værk med hjælp fra byens
borgere.

“Idékassen” er en lille blå kuffert med en bog
og en lille “Hjælper”. I bogen skal man skrive
sine ideer til hvad de 50.000 kr skal bruges til.
Der er også en invitation til et idémøde. Når
Hilsen fra
man har skrevet sine ideer sender man kassen Jakob, Bertram og Magnus
videre til et nyt hus med en eller flere unge i
alderen 12-17 år.
6
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Status for bidrag til
dele-domen
I forbindelse med byfesten modtag vi ialt
bidrag fra 11 personer/familier, så vi har
nu 1100 kr. til projektet. Vi skulle meget
gerne nå op på 6000 kr. for at færdiggøre
domen. Her er der kun tale om materialeomkostninger, da selve monteringen skal
foregå med frivillig arbejdskraft.

Grillhygge ved Gadekæret
hello!earth inviterer til en fælles
grill-komsammen ved gadekæret.
Søndag d. 27. august fra kl. 17:00.
Vi sørger for varme grill, salat og
kartoffelsalat og I skal bare tage det med,
som I har lyst til at grille.
Man kan også købe øl og vand
i forsamlingshuset.

Vi vil også høre virksomhederne i Skjød,
om de vil bidrage til at færdiggøre dele-domen.
Det er vores mål, at domen står klar til
landsbytræffet, så vi kan flytte den til
Grundfør den 23. september, hvor den
skal danne midtpunkt for Skjøds stand.

I landsbyen Skjød genoplives
forsamlingshusets urgamle
funktion som socialt mødested.
En deltagende og poetisk fejring
af alt det vi har til fælles.
Et nutidigt ritual!
En ny folkefest!

Derefter på følgende tidspunkter:

Arrangementerne finder alle sted i Skjød
Forsamlingshus, Bygaden 25, Skjød, 8450
Hammel

Søndag den 1. oktober kl. 15.00

Urpremiere
fredag den 22. september kl.19.00

Lørdag den 23. september kl.15.00
Søndag den 24. september kl. 15.00
Onsdag den 27. september kl. 19.00
Torsdag den 28. september kl. 19.00
Fredag den 29. september kl. 19.00
Lørdag den 30. september kl. 15.00
Tirsdag den 3. oktober kl. 19.00
Onsdag den 4. oktober kl. 19.00
Billetter kan købes på (www.bora-bora.dk)
Billetpris: 60 kr.
Billetter kan også købes i forsamlingshuset
efter den 23. august.
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OBS! Gratis bus fra Aarhus til Skjød
D. 27. og 28. september.
Dans Din Nabo - en anderledes folkefest
En sjælden gang får man chancen for at lære sine naboer at kende på en ny måde! Den
internationale kunstnergruppe hello!earth besøger landsbyen Skjød i Favrskov Kommune
og genopliver forsamlingshusets og dansens urgamle funktion som socialt mødested.
En deltagende folkefest skabt sammen med de lokale borgere i landsbyen, med udgangspunkt i øjeblikke hvor bevægelse og fællesskab har betydet noget i vores liv.
Sammen med publikums egne historier skaber vi nuet, og vores historier bliver udgangspunktet for en ny slags Folkefest og en ny forståelse af vores fællesskab.
”Dans din nabo” er et publikumsdeltagende værk, som er inspireret af antikkens teater,
hvor teatret fungerede som et mødested mellem mennesker. Du møder op i Skjød Forsamlingshus og får et sæt hovedtelefoner og en lille bog. Bogen indeholder tegninger af
bevægelsesmønstre, skrevne dialoger og instruktioner. Musik lyder i hovedtelefonerne.
”Slå op på side 5”, siger en stemme. På side 5 står der: ”Find en person, som er højere end
dig selv” og ”Vælg hvem der er A og hvem der er B, og læs dialogen højt for hinanden”. Du
læser teksten med din partner og I løber, drejer rundt og griner. I løbet af aftenen fyldes
salen af dansende bevægelser fra deltagernes møder og danse til forestillingen ”Dans din
nabo”.
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Svanefamilie på besøg i Gadekæret

Skjød som omdrejningspunkt
Den 16. januar 2017 bragte Århus Stiftstidende en artikel med overskriften “Forsamlingshuset i Skjød får helt nyt danseliv”. Artiklen
er skrevet af journalist Tania Clausager og i
artiklen interviewes Lotte Kofod Ludvigsen
fra Bora Bora (Århus Stiftstidende 16. januar
2017, 1. sektion, side 15. Tania Clausager).
Skjød Tidende redaktionen vil opfordre til at
man finder artiklen på Århus Stiftstidende og
læser den i sin fulde længde, men har herunder genfortalt dele af den.
Som de fleste Skjødsere nok har bemærket
bliver Skjød et vigtigt omdrejningspunkt for
Favrskovs deltagelse i kulturhovedstadsprojektet.
Danseteateret Bora Bora i Aarhus står for
projektet og inviterer lokale, regionale, nationale og internationale interesserede til en
anderledes kulturoplevelse. Skjød Forsamlingshus får besøg af skjødsere, aarhusianere,
10

landsbyboere i den midtjyske region og 45
hollændere her i efteråret!
I løbet af arrangementsperioden i september/
oktober møder de op i forsamlingshuset, får
uddelt ørebøffer og en bog - og derudover
blot beskeden ”følg instruksen i dit øre”.
“Det bedste ord, vi kan finde for arrangementet er en folkefest. Der bliver ingen scene og
ingen optrædende overfor et publikum, så alle,
der er der, er med, og så er skal man hver især
følge instrukserne. En instruks kunne være, at
man skal finde en i lokalet, der har større fødder end en selv, og når man så har fundet en,
så kommer der en ny instruks om, hvad man
skal sammen”.
Citatet er fra ovennævnte artikel og udtalt af
Lotte Kofod Ludvigsen (producer på danseteateret Bora Bora).

Faktaboks:

Skjød har sammen med Bora Bora fået
350.000 kroner fra Aarhus 2017-fonden,
340.000 kroner fra Landdistriktspuljen
(forsøgsprojekter), 175.000 kroner fra
Statens Kunstfond (projektstøtteudvalget for scenekunst) og 75.000 kroner fra
Landsbyrådet at danse for.

Mange lokale bidrag

Bora Bora samarbejder om projektet med det
internationale kunstnerkollektiv hello!earth,
med base i København. 7 kunstnere fra hello!earth har en stor del af foråret boet i Skjød
i et af de ældste stråtækte huse i den idylliske
landsby. Med arbejdsbase i Skjød Forsamlingshus har de inviteret interesserede skjødsere til forskellige arrangementer og happenings så som bevægelsesworkshop, bygning
af dome, miniteaterforestillinger i skjødsernes private hjem, boller og kakao til byens
børn og unge tidlig morgen ved bustoppestedet, overnatning i kirken, skiltemaling,

socialt samvær med spisning og der har altid
været kaffe på kanden på ”Skjød Beach” foran
forsamlingshuset.
Igennem alle disse møder har kunstnerne
fået inspiration til produktionen af Dans din
Nabo. F.eks. skal deltagerne i bevægelsesworkshoppen blandt andet fortælle, hvilke
bevægelser, de godt kan lide at gøre, og hvilke bevægelser, der har gjort indtryk på dem
gennem årene.
“Én kan måske huske sin far havde en sjov bevægelse, en anden kan huske en fed dans, man
har set et sted. I workshoppen kommer man til
at udforske sin egen historie i forhold til dans
og bevægelse, og alle deltagerne kommer til
at lege med de ting, der kommer frem, og de
kommer også til at øve nogle små koreografier”
(Citatet er fra ovennævnte artikel, interview
med Lotte Kofod Ludvigsen).
De input og den inspiration hello!earth får
gennem sit ophold i Skjød bliver brugt i efterårets forestillinger.
Calle og Solveig

Jacob Langaa-Sennek, Vera Meader, Daniel Norback og Marga Socias
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Dans din Nabo

-en anderledes folkefest
I “Dans din nabo” bliver erindringer, glimt af
liv og øjeblikke levende igennem vores egne
kroppe, og en mangfoldighed af stemmer,
skæbner og øjeblikke smelter sammen til
et fælles nu. Vejledt af instruktioner i vores
hovedtelefoner bevæger vi os sammen i et
univers af musik, lyd og tekst. Ja! -vi danser
bogstaveligt talt vores nabo!
Med “Dans din nabo” udforsker kunstnergruppen hello!earth begreberne: forsamling,
kollektivitet, møder og kropslig empati. Projektet udvikles gennem en række lokalt for-

Credits

Af hello!earth
Co-produceret af Dansehallerne og Bora Bora

Støttegivere

Samarbejdspartnere
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ankrede aktiviteter og bevægelses-workshops,
hvorigennem omkring 160 mennesker med
meget forskellige baggrunde bliver medforfattere til denne unikke og sanselige oplevelse. En oplevelse som baserer sig på dagligdags
erfaringer og de øjeblikke i vores liv som har
betydet noget specielt for os. Øjeblikke, som
vores kroppe på den ene eller anden måde
husker, er nu bearbejdet til en poetisk auditiv
fælles oplevelse. Et kunstværk, hvor publikum
deltager aktivt, og som bliver til en fejring af
alt det, vi har til fælles.

Skt. Hans 2017
Sankt Hans er oprindeligt et levn fra hedenske skikke, hvor man fejrer årets korteste dag,
vintersolhverv, og året længste dag, sommersolhverv. Kristne missionærer og præster
nyfortolkede de gamle skikke, så de kunne
bruges til at udbrede kristendommen. Dagen
har fået navn efter Johannes Døberens, der
angiveligt er født den 24. juni, og hans fordanskede helgennavn er Sankt Hans.
Ifølge folketroen havde aftenen en særlig
kraft. Man mente, at lægeurter indsamlet
denne aften var særlig kraftfulde, og at hellige
kilder og duggen på græsset havde en helbredende virkning.
Man mente også, at onde kræfter var på færde på denne aften og nat, og man troede at
hekse fløj forbi på deres vej til Bloksbjerg eller
Hekkenfeldt. For at holde det onde borte,
tændte man bål. Traditionen med at sætte
en heksefigur på bålet blev først udbredt i
1900-tallet.

Også traditionen tro blev det regnvejr lige
inden bålet skulle tændes, men heldigvis var
festteltet sat op til sommerfesten dagen efter
og deltagerne kunne så flokkes omkring pølse
grillen, indtil vejret havde bedret sig. Børnene
havde allerede festet på snobrød inden pølse
grillen, da deres børnebål var tændt omkring
kl.18.
Heksen, som var dygtigt udført af Birgit
Sehested, blev grundigt skræmt bort, da
Simon fik gang i det store bål omkring kl.20.
Heksens sure ansigt og skinnende laksko blev
sendt flyvende af sted til Bloksbjerg og hvis
man har været ved Brocken/Harzen er det
ganske tydeligt at det er der de mange hekse
flokkes.
På vegne af SBIF, Erling Stolze.

I Skjød kunne vi i år holde os til traditionen,
selv om manglen på hellige kilder betød at de
omkring 50 deltagere måtte ty til ølhornet.
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Shelter i Skjød

SBIF arbejder frem mod at få etableret et
shelter-byggeri med bålplads i 2018.
Byggeriet opføres på Skjød Stadion i det
nord-vestlige hjørne, uden for det aktive spilleområde og tribune.

dige økonomiske midler og selvfølgelig også
med at indhente de nødvendige tilladelser, da
der jo skal bygges på kommunalt område.
Ud af det samlede budget på godt 250.000,er der allerede givet tilsagn om støtte på
125.000,- fra LAG Randers/Favrskov, som
administrerer EU midler. Desuden er der
søgt støtte fra Favrskov Kommune og fra Lokale- og Anlægsfonden. Der er ingen midler
i SBIF´s kasse til et sådant projekt og vi håber
på en fuldstændig finansiering udefra. Desuden håber vi på at der, som sædvanligt, er
mange aktive, der vil bakke op om projektet
ved at tilbyde frivilligt arbejde.

Projektet har opbakning fra de lokale foreninger og inden spaden sættes i jorden til
april 2018 vil SBIF etablere dialog med de
nærmeste naboer, for at få indarbejdet deres
Ved denne placering opnås en fornemmelse
af at være i skoven og naturen, samtidig med forbehold og ideer i den endelige udformat man ikke er langt fra adgangsveje og øvrige ning.
faciliteter.
Et lignende byggeri er opført ved Årslev, i
Målet er at forbedre de rekreative muligheder nærheden af Clausholm Slot i 2014, hvorfra
i området til glæde for børn, unge og voksne. disse billeder er hentet.
Lokalt vil projektet tilbyde nye faciliteter i
Erling Stolze, SBIF
forbindelse med arrangementer som ”Nat på
Stadion”, Byfesten, Sct.Hans, Fugleskydning
og lignende sociale arrangementer.
Foruden de lokale fra Skjød, inviterer stedet
også andre interessegrupper, som skoleklasser, spejdere og naturelskere, der ønsker et
kortere eller længere hvil.
Det nye opholdssted med mulighed for overnatning vil være det naturlige centrum i det
stigende behov for et aktivt friluftsliv. Der vil
kunne tilbydes overnatning i de 3 shelters til
12 - 15 personer.
Under arbejdstitlen ”Naturhotel i Skjød”
arbejdes der lige nu med at skaffe de nødven14

Halloween
Søndag den 29. oktober vil der være mulighed for
at lave et græskarhoved ved klubhuset kl. 17.00.
Vi sætter alle græskarhoveder ud langs stien i
Bodtofteskoven, når det er blevet mørkt og går en
uuuuuuhyggelig tur i mørket kl. ca. 18.30, eller når
det er mørkt nok.
Hvis nogen har lyst til at klæde sig ud, må de endelig gøre det.
Du skal selv medbringe græskar, lys og ”værktøj” til
at lave dit græskar i år. Vi sørger for at bage kage og
brygge kaffe som kan købes til rimelige priser. Evt.
overskud går til SBIF.
Bare mød op. Har du spørgsmål, skriv til Solveig
Johnsen på: 22799077

Tid til ”vagtskifte”
I firserne var jeg formand for Skjød Borgerforening. Det var inden foreningen blev lagt
sammen med Idrætsforeningen. Jeg husker
ikke, hvor mange år jeg var bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, det er jo så mange
år siden. Men jeg husker, at det lod sig gøre,
på trods af, at jeg dengang havde små børn.
Jeg fik også tid til at spille dilettant og passe
et næsten fuldtidsarbejde. Det var viljen og
lysten, der lod det være muligt.
Senere har jeg været formand for Skjød Forsamlingshus i 14 år. En tid med mange oplevelser, hvor vi blandt andet fik lagt nyt tag på
Forsamlingshuset og i 2010 fik vi renoveret
huset for omkring 1 million kr. Jeg gjorde det
selvfølgelig ikke alene, for ud over millionen,
der blev brugt på materialer og håndværkere, var der ca. 60 frivillige, som gav en hånd
med. Ikke for at prale, men jeg var faktisk ret
stolt over, at vi fik huset sat i så flot en stand.

I 19 år var jeg medlem af Skjød Menighedsråd. Det var også en spændende tid, men
med fuldtidsarbejde blev det efterhånden
sværere og sværere at være med. Med tiden
blev der mere og mere bureaukrati, møder i
dagtimerne o.s.v., så derfor forlod jeg menighedsrådsarbejdet.
Siden ruder konge var knægt, har jeg været
suppleant for vores landsbyrådsrepræsentant
og nu er det på tide, at jeg også forlader denne post. Det er derfor mit håb, at der blandt
Skjødserne sidder en, der vil være min afløser. Der er masser af unge mennesker i Skjød,
så min opfordring lyder: kom ud af busken
og gør noget for vores landsby, for landsbyen
overlever ikke uden ildsjæle, og nye tanker
og ideer skal føre os videre. Men tiden er nu
inde til, at jeg synes jeg kan gøre mig fortjent
til at nyde, i stedet for at yde.
Venlig hilsen Henny Josefsen
15

Det “nye” busskur på Skræddergyden
Da vores nye naboer fra hello!earth boede
hos os i maj måned, mødte de et par morgener Skjøds børn og unge. De stod ved busstoppestedet på Skræddergyden kl. 7.00 med
varm kakao, nybagte boller og glade smil til
vores lidt trætte unger.
De ventede også på de unge mennesker, der
skulle afsted til gymnasiet i Hadsten.
En af de efterfølgende dage, var der workshop for de børn og unge, som havde lyst. Der
kom ikke så mange, men de, der var med, var
yderst kreative. Opgaven gik ud på at give
busskuret et løft. At udsmykke det, gøre det
dejligt at komme til.
Der kom mange sjove, vilde, konstruktive og
flotte forslag.

En af forslagene fra Skjøds børn og unge var,
at male en dinosaur inde i busskuret. Én, som
fylder alle tre vægge.
Titlen bliver “A dinosaur in your livingroom”
~ “En dinosaur i din stue”.
Meningen er, at hello!earth får fat i en lokal
kunstner (fra Favrskov eller måske Aarhus).
Hun/han skal male vores dinosaur efter skitser tegnet af vores børn/unge. Der vil også
komme andre elementer op i busskuret. Alt
sammen for at skabe et anderledes, men fantastisk busskur, lige her i Skjød.

For at det kan lade sig gøre, så skal vi have
gjort klar i busskuret. Det skal gøres rent og
males hvidt.
SÅ HVEM VIL VÆRE MED…….
Det var også muligt, at komme med forslag til Det bliver en gang i august/september.
vores fremtidige busskur, den dejlige søndag Lige nu vil jeg bare gerne vide, om der er
i maj, hvor vi kunne købe is, lave pandekager, nogle børn/unge, der vil være med. Så finder
vi en dato sammen.
male skilte og bygge den flotte dome.
Her bagefter er hello!earth klar med en fanta- Sms på 20628363 senest d. 25/8.
Kærlig hilsen Renate og hello!earth
stisk mulighed.
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Vildsvinetur

Onsdag den 7. juni var der vildsvinetur i
Frijsenborg skoven. Ud over et par jægere
med gode kikkerter var vi ikke heldige at se
dem, men fik en god intro til de prægtige svin
og deres levemåde. Det blev også til historien
bag Frijsenborgs vildsvinehold.
Vejret var ikke det bedste, men vi fik da set
lidt Sikahjorte.
Turledere var Niels Christian Nielsen, tidligere skytte på Frijsenborg gennem en menneskealder og Vibe Søndergaard, naturvejleder
og biolog.
Mette Sig
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Fiskekonkurrence
ved gadekæret
I gadekæret er der både aborrer, karusser, karper
og suder og der er næsten fangstgaranti når SBIF
arrangerer fiskekonkurrence ved gadekæret søndag d. 15/10 mellem klokken 10.00 og 12.00. Tag
hele familien og fiskestænger under armen, og
nyd en sensommerformiddag i godt selskab med
byens øvrige borgere. Maksimum 1 fiskestang
per person. Der vil være præmier for største fisk
(længde) og flest fangede fisk i tidsrummet fra
10.00 til 12.00. Husk stor spand eller balje til opbevaring af fangsten. Medbring selv fiskestang.
Der vil være salg af pølser, øl og vand.

Pinsemorgenkaffe

Traditionen tro mødtes en god flok skjødsere
til pinsemorgenkaffe ved gadekæret. I år var
ca. 25 mødt op - store som små. Pinsesolen
dansede ikke før længere op ad formiddagen,
men der var godt humør og vejret var lunt.
Alle havde medbragt kaffe, brød og “små
skarpe” og nød det hyggelige selskab.
Solveig Johnsen
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Skjødbogen
Anno 2017

Glædelig nyhed! Vi har fået forbindelse til
børnene efter Anna og Børge Nørgaard Jensen, og fået tilladelse til at anvende materialet
fra bogen med kommentaren ”vi er enige om
at acceptere projektet – ja faktisk glade for
det, og sikker på, at vores far også ville være
det” derudover fandt de originalsiderne der
har været anvendt til bogen version 2, og har
også stillet det til rådighed for os, Derved kan
vi lave en ny udgave med farvebilleder fra
dengang, Alt materialet er blevet scannet og
bearbejdet, med flere personers hjælp, således
at vi kan tilføje de sidste 25 års historie, som
vi kan finde frem til. Og det er meget lettere
at gøre end det store arbejde Børge lagde i
forarbejdet til hans udgave, hvis vi bare selv
hjælper til med vor egen historie/opdatering,
som vi vil huskes for når vi ikke er her i byen
mere, og måske andre vil lave en ny opdatering om 25 år.
Det er aftalt, at når vi er færdige med det
modtagne materiale, så overdrages det til
Lokalarkivet i Hammel til evigt eje.
Opdateringen kan f.eks. indeholde: XXXX
år overtager xxx huset/gården og de er beskæftiget med ???, hvis børn er opvokset på
adressen skrives en kort notits om dem, navn
årstal, hvis muligt så også en personlig kommentar fra nuværende ejerne om ejendommen eller andet.
Vi vil værdsætte hvis I vil tilsende os et nyt
2017 opdateret billede af ejendommen, som
vi kan placere ved siden af det gamle for at
vise før og efter.

Det er selvfølgelig frivilligt og nuværende
ejere/beboere må selv bestemme hvad der
må skrives, men vi håber at flest mulige vil
hjælpe med oplysninger til opdateringen. Ved
manglende deltagelse skrives kun nuværende
ejere, som er offentlig tilgængelig information, men vi håber at alle vil deltage aktivt, så
vi kan lave en bog, der eksisterer for fremtiden, og som senere kan opdateres.
Udover nuværende information i bogen
ønsker vi at tilføje information om erhvervsvirksomheder i byen, både dem der var og
dem der er i dag. Håber at alle med kendskab
til historien vil bidrage med hvad de ved, ikke
mindst om dem der var, nuværende får selv
muligheden for at skrive historien.
Vi takker alle dem der på nuværende tidspunkt har afleveret information, som nok
allerede vil være skrevet ind på jeres side, så I
kan se og evt. opdatere informationen.
Information kan sendes til følgende mail
adresse: skjoedbogen2017@gmail.com. Og
I vil modtage opdateringen tilbage. Dem der
allerede har indleveret kan også få jeres side
at se ved at sende jeres mail adr. til ovennævnte mail adr. og til dem der ikke bruger
mail, vil vi forsøge at kontakte på anden vis.
I må også gerne sende et nyt opdateret billede, og det vil blive tilføjet
Christian Nørgaard, Bygaden 8
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Fugleskydning
Bruno Gulev, venstre klo af Brian Bentzen og
Skjød Jagtforening afholdte traditionen tro
Fugleskydning den første lørdag i juli. Selvom halen af Frederikke Nielsen.
vejrudsigten op til weekenJagtforeningen havde i år et nyt
den ikke var den bedste, var
indslag, nemlig mulighed for at
der fra morgenstunden sol
man kunne købe en gang bikog skyfrit, og Bodtofteskoven udgjorde den smukkeste
semad med spejlæg til frokost.
Det var der rigtig mange der beramme.
nyttede sig af - stor succes. Der
var også pølser på grillen.
Årets udfordrere mødtes
ved gadekæret, og drog i
samlet flok til Kongen, BriEfter frokost fortsatte skydninan Bentzen i Sølvsten. Skjød
gen og højre klo blev skudt ned
af Torben Nielsen, højre vinge
Jagthornsblæsere gav et par
Christian Kiil og kronen lykkeudvalgte numre i deres førdes det for Kenneth Lindek at få
ste optræden.
skudt ned.
Udfordrerne blev inviteret
indenfor og beværtet på
Så var der kun brystpladen tilbafornem vis.
ge der ville afgøre hvem der blev
Den nyudnævnte Fuglekonge
årets fuglekonge. Det lykkedes
Derefter fortsatte selskabet
for Gert Frisch at skyde brystpladen ned og
til Bodtofteskoven, hvor der blev serveret
dermed blive årets Fuglekonge –
kaffe og rundstykker. Efter dette begyndte
indskrivningen og ca. kl 1100 startede skydSTORT TILLYKKE TIL GERT !!
ningen, med 33 deltagende skytter.
Formiddagens skydning gik fint. Næbet blev
skudt ned af Frits Hvass, venstre vinge af

Udfordrerne samlet ved gadekæret
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Bestyrelsen takker for den store opbakning til
arrangementet.
Formanden

Kære Skjødsere
Nu flytter vi snart ind i jeres dejlige landsby igen, og vi glæder os meget til at
fortsætte arbejdet med Dans din Nabo projektet.
Vi vil arbejde i og omkring forsamlingshuset fra d. 23. august og der vil som
sædvanlig altid være kaffe på kanden, hvis man har lyst til at kigge forbi.
Som startskud på efterårsperioden i Skjød inviterer vi til en fælles grill-komsammen ved gadekæret søndag d. 27. august fra kl. 17:00. Vi sørger for varme grill,
salat og kartoffelsalat og I skal bare tage det med, som i har lyst til at grille. Man
kan også købe øl og vand i forsamlingshuset.
I efterårsperioden i Skjød arbejder vi frem mod premieren på det deltagende arrangement ”Dans din nabo” Vi kalder det for “En anderledes folkefest” og det bliver
et arrangement hvor man oplever lokale personlige erindringer og historier fortalt
på en anderledes måde. På en måde kommer vi alle til at genopleve disse minder
og erindringer, og oplevelsen vil med sikkerhed også minde os om vores egne erindringer, og måske finder vi ud af at vi ikke er så forskellige endda!
Arrangementet løber af stablen fra d. 22. september til d. 4. oktober og er en del af
Aarhus 2017 og Bora Bora’s efterårsprogram. I kan se spilletiderne og købe billetter på Bora Boras hjemmeside (www.bora-bora.dk) eller på (www.aarhus2017.dk)
Vi glæder os til at se jer allesammen og dele alle de indtryk, vi har samlet sammen i Skjød og omegn.
Samtidig med at vi arbejder på at forberede “Folkefesten”, vil vi fortsat lave forskellige aktiviteter i landsbyen. Så bliv ikke forbavset hvis i ser en flok lyserøde
kaniner på Skræddergyden, eller der lige pludselig dukker en pandekagebod op
ved gadekæret!
Alt kan ske -og alle er velkomne!
Mange kærlige hilsner
hello!earth / Dans din nabo holdet

Idémøde

Skjødsere i alle aldersgrupper inviteres til idémøde i Skjød Forsamlingshus søndag den 27.
august kl. 13.00.
Her skal vi udvikle og diskutere ideer til, hvordan de 50.000 kr., som tre unge skjødsere fik
fra Landsbyrådet i Favrskov Kommune, skal anvendes. Pengene skal bruges til et projekt,
som er til gavn for de unge i landsbyen. Der serveres kage og sodavand.
Vi håber der kommer mange til mødet.
Hilsen Magnus , Jakob og Bertram
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Årets Byfest den 24. juni
Igen igen i år var vejrguderne ikke med os fra
start. Det regnede op til åbningen og hoppeborgen var våd og glat. Det kunne dog ikke
afholde nogle barnlige sjæle fra at tage den
i brug og få en våd sok. Belært af erfaringer
havde foreningerne fået fat i et pænt stort cirkustelt, som vi kunne feste i uanset hvordan
vejret drillede os.

terne imod, stærke kvinder med skarpe tunger, der ikke sådan lod sig kyse, men havde
mod til at sige fra.
For det er svært at komme uden om heksedukkens lighed med et menneske. Det er
svært at komme uden om historien – alt det,
der rent faktisk har foregået.

I den lette og mere muntre udgave er det tit
Som sædvane startede byfesten med andagt af svigermor, der står for skud, når heksen får
menneskeskikkelse. Og svigermødre kan
vores sognepræst Anne Martiny Kaas-Hanvære en udfordring.
sen. Der var ikke mange, så morgensangen
væltede ikke teltet, selvom der blev spillet på
I det hele taget skal vi nok give lidt køl på
harmonika til.
bogstaveligheden: At heksen på bålet ER svigermor, eller en vaskeægte kvinde, et virkeligt
Præstens fortælling tog udgangspunkt i Sct.
menneske.
Hans aften dagen før. Jeg har tilladt mig at
plukke i teksten.
Hekseafbrænding, middelalderens grusomme For selvfølgelig er det ikke et levende væsen,
vi brænder af. Det er vi alle enige om! Og
fester / skikke og svigermødre, ja Anne kom
derfor synes jeg egentlig også, at man godt
vidt omkring og jeg kunne ikke lade være
med at tænke over min egen rolle som sviger- kan bevare traditionen med det forbehold, vel
at mærke, at vi er parate til at sige goddag til
mor.
vores egne indre heks – eller vores egen indre
svigermor om man vil.
”Når man begyndte at brænde kvinder, som
hekse i middelalderen, så var det måske kvinder, der turde åbne munden og sige autorite- Og hertil får vi hjælp af ham, som denne dag,
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Sankt Hans dag, er opkaldt efter, nemlig den
hellige Johannes, Johannes Døberen.
Det er ikke nok at have noget at leve af. Vi
har også brug for noget og nogen at leve for.
Det har vi allerede, det er det glædelige budskab Johannes baner vejen for, det og så altså
en kærlig påmindelse om, at det onde finder
vi også i os selv, ikke kun i de andre.”
Fortællingen gav anledning til lige at stoppe
op og tænke på hverdagen og fællesskabet.
Derefter serverede menighedsrådet morgenkaffe og rundstykker.
På grund af vejret kom der ikke rigtig gang
i festen og SBIF valgte at ændre kurs til almindelig hygge indtil frokosten var klar, som
jagtforeningen havde tilberedt på ganske
fortrinlig vis.
Dysten mellem nord, syd og landsholdet blev
afviklet over middag, som et spil rundbold.
Det var ganske morsomt - alle der bare kunne
løbe lidt kunne deltage. Landsholdet havde en
ganske god griber med på holdet og det var
vist det, der afgjorde konkurrencen. Vi vandt
turneringen og genvandt derfor også håneretten over for ”byboerne”, som har haft den til

låns det forgangne år.
Årets kagedyst hvor de bedste kager fra byens
køkkener bliver bedømt og spist, blev vundet
af Connie og Line Svendsen.
Fest i teltet blev en afslappet, hyggelig og god
fest. Maden var fortrinlig og smagte godt.
Vindere af gavekortet for betaling på dagen
af næste års anparter i forsamlingshuset blev
Dorthe fra “Paradiset”. Kåringen af Årets
Skjødser blev Gitte og Keld Jakobsen.
Efter kl. 22 blev der danset til de sene timer
til et live to-mands band. Stemningen mellem
”gulvet” og musikerne var meget tæt og det
gav en intim stemning i teltet.
Foreningerne vil evaluere Byfesten 2017 og se
på, hvad der skal til for at få flere med. Er der
stemning for en byfest og hvad skal ændres?
Hvad er godt og hvad er skidt? På Stadion
eller ved gadekæret?
Det er hele tiden op til diskussion, hvornår er
det bedste tidspunkt? Har du en mening om
det, er festudvalget meget lydhøre.
Hanne Wind-Larsen
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Mere byfest ...
Bydysten

Rundbold i specialudgave
Her deltog 3 hold med 8 - 10 personer på
hvert hold fra Syd, Nord og Landsholdet. Der
var både mænd, kvinder og børn på holdene
og reglerne blev sat af Maria Kiil, Lise Skou
og Pia Stoltze i forening, således at alle spillere var på banen på samme tid, hhv inde og
som markspillere. Det viste sig, at man godt
kan spille rundbold med en øl i hånden, og
de dygtigste spillere var iført briller lavet af
toiletruller eller engangsglas. Det var dog
ikke sikkert at ølglasset var fuldt, når man
havde løbet i mål. Den retfærdige dommer
var Maria Kiil
Landsholdet, under ledelse af holdkaptajn
Brian Nielsen opnåede 24 point, Nordholdet under ledelse af Christian Kiil fik en flot
andenplads med 18 point, mens Sydholdet,
under ledelse af Ole Petersen ”lukkede leddet” med 10 point.

Kage-bage konkurrencen

Der var indleveret 7 kager, som alle blev bedømt af gæsterne ved kagebordet, akkompagneret af høje smaskelyde.
Vinderne, med 15 stemmer, blev Connie og
Line Svendsen, med en flot dekoreret lyserød
kage - smækfyldt med kalorier. Anden pladsen fik Jytte Hedegaard med 14 stemmer, for
sine friske små vandbakkelser.
Der var kun smuler tilbage på kagefadene, da
den gyldne kagerulle blev overrakt.
Erling Stolze
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Årets Skjødser 2017
den, der varetager alt det praktiske omkring
udlejning og køkkentjansen. Gitte har formået at få forsamlingshuset til at fortsætte efter
Der var indstillet 10 personer, men 3 skilte sig 2 dygtige formænd. Bestyrelsen, der arbejder
hurtigt ud, så det var ikke svært for juryen at sammen med Gitte ved, hun kan overkomme
det umulige og hun er altid velforberedt på
beslutte, at det i år skal være Gitte og Kjeld.
Gitte og Kjeld er meget synlige i Skjød, hver
opgaven.
for sig, men også som par. De bistår hinanden
Det er interessant, at Gitte har set, at mange
med en hjælpende hånd, hvor der er behov.
De står næsten altid til rådighed uanset hvor. af de nye aktiviteter, også de alternative, er
med til at sætte fokus på byen og vores forDet er meget sjældent, der bliver sagt nej.
samlingshus og dermed øge omsætningen i
Kjeld ses på fodboldbanen, som træner for
oldboys holdet. Han lægger et stort arbejde i huset. Det skal vi alle være glade for. Det er
en stor forudsætning for, at der er liv i huset.
forberedelserne inden de ”aldrende mænd”
Gitte ved hvad hun vil og er aldrig bleg for at
og en bold kommer på banen. Kjeld er valgt
ind i menighedsrådet for Skjød kirke. Karak- give sin mening tilkende.
teristisk for Kjeld er, at han altid er hjælpsom,
Stort tillykke til Årets Skjødser-par, de har
når der mangler en frivillig.
fortjent prisen.
Gitte huserer i forsamlingshuset som formanGitte og Keld Jakobsen blev kåret som Årets
Skjødser-par.
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Historiske biler på vejene i Skjød

Lørdag den 2. september vil der være flere
ældre biler på vejene end normalt i området
øst for Hammel. Den dag står Aarhus Automobil Sport som arrangør af Au2part-Eurodeal løbet, der er en afdeling af FDM DASU
Classic- en landsdækkende turnering i pålidelighedsløb for historiske biler.
”Denne type løb køres med biler der er 30 år
eller ældre.”fortæller Hans Ole Nielsen, der
er løbsleder for løbet.” Vi forventer op mod
40 deltagende mandskaber, som skal køre en
rute der er 230 km lang. Det gælder dog ikke
om at køre hurtigst, men præcist. Man skal
kunne holde en given gennemsnitshastighed
på en etape, typisk mellem 45 og 49 km/t.”
Deltagerne kører dog ikke hele tiden, der er
indlagt pauser undervejs, hvor det vil være
26

muligt at beundre de klassiske biler. Første
pause er netop i Skjød ved gadekæret hvor
deltagerne vil være fra kl. 11.07 til kl.11.50.
Lige inden skal bilerne lige en tur gennem
den smukke vej op gennem skoven ved Pøt
Mølle, det skal nok blive udfordrende for
deltagerne at holde gennemsnitshastigheden
oppe af de snoede veje her.
Efter denne pause kører deltagerne sydpå,
hvorefter der er frokostpause på Restaurant
Høver i Galten fra kl.12.47 til kl 13.30. Turen
går derefter videre ned mod Ry og eftermiddagspausen er ved Laven station kl.14.45 til
kl.15.30. Turen går herefter tilbage til Restaurant Høver fra kl.16.30, hvor der er aftensmad
og præmieuddeling efter dagens køretur.
Bjarne Andersen

Hej alle
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal lave
vores ”stamtræ”. Det bliver den 26. og
27. august. Jeg håber at se rigtig mange
”hjælpere” i løbet af dagen.
Start kl. 10 ved bålpladsen nede ved
dammen. I tilfælde af dårligt vejr, har
vi fået lov til at stå i Vagns garager på
Skolebakken. Jeg ved at der skal foregå
noget på stadion samme dag, men håber
alligevel at I kan afse tid til træet også.
Det er ikke meningen, at I skal være der
fra start til slut, men bare den tid der
kan afses, så vi kan få et flot ”træ”.
Mange sommerhilsner
Birgit Sehested

Nye skjødsere på Glæsborgvej
Vi hedder Jens og Camilla og vi flyttede i påsken ind på Glæsborgvej nr 35.
Vi kommer fra en lille lejlighed og en kolonihave i Aarhus og er så glade for al den plads
vi har fået her, det er ligesom kolonihaven,
bare større – og med et rigtigt toilet.

til at kigge forbi – tak ;-) Vi glæder os til at
deltage i alle de spændende ting, der er gang i
her i Skjød og til at lære jer alle bedre at kende. De næste måneder er vi nok hjemme det
meste af tiden og barsler den, I er velkomne
til at kigge forbi.

Jens arbejder som ingeniør i Søften og elsker
at rode med ting i værkstedet og i haven.
Camilla er lige nu på barsel, og shopper en
masse lyserødt tøj, til den lille pige der forventes at komme i slutningen af juli. Camilla
arbejder i organisationen TUBA, som hjælper
unge fra familier med misbrug.
I juni viste vi vores nye hjem frem for venner, familie og naboer, vi er så glade for, at så
mange af naboerne på vejen havde tid og lyst
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Landsbyrådet
Favrskov Kommune har et landsbyråd med
en valgt repræsentant fra hver landsby. Formanden er udpeget blandt byrådets politikere.
Landsbyrådet er et fasttømret udvalg og har
efterhånden fundet en god måde at arbejde
på, så alle landsbyer bliver set og hørt. Der er
møde 3-4 gange årligt, hvor ansøgninger fra
landsbyerne behandles.
Landsbyrådet skal sikre, at landsbyerne bliver
hørt i politiske spørgsmål, hvor landsbyerne
har en klar interesse.
Ud over den rådgivende rolle skal landsbyrådet også støtte og tage initiativ til lokale
projekter, der har til formål at sikre den kulturelle, fysiske og sociale udvikling og trivsel
i landsbyerne. Til denne opgave bliver landsbyrådet hvert år bevilget økonomiske midler,
der kan uddeles til projekter i kommunens
landsbyer.
Landsbyerne kan søge om tilskud til nyerhvervelser, som kommer hele landsbyen til
gode.

Forsamlingshusene er blevet moderniseret
med tilskud fra landsbyrådet. Mange andre
spændende projekter har fået bevilget tilskud.
I Skjød har vi fået tilskud til den virtuelle
landsby med internet og pc’er til klubhuset,
modernisering af forsamlingshuset, renovering ved gadekæret og pladsen ved stadion,
kunstværket, borgerbudgettering , ”Dans din
Nabo” og meget andet.
Landsbyrepræsentanten er på valg hvert 2.
år og der skal samtidig vælges 2 suppleanter.
Suppleanterne deltager oftest ikke i møderne,
men er sparring for landsbyrepræsentanten
og foreningerne i landsbyen.
I år er der valg til LR og valg af 2 suppleanter.
Valget vil ske i forbindelse med vores juletræsfest i forsamlingshuset. Du kan se mere
om landsbyrådet på www.skjoedby.dk. Er du
interesseret i at være med så kontakt en af
foreningerne, landsbyrepræsentanten, som er
Hanne eller suppleanterne, som er Bjarne og
Henny.
Hanne Wind-Larsen

Om at gribe chancen, når den er der
I denne sommer er der igen skrevet meget
om udvandringen fra udkantsdanmark,
landdistrikter og landsbyer. Vi er heldige, vi
bor i en forstadskommune ikke til hovedstaden, men til den næststørste by og det gør en
forskel, når vi vil sammenligne os med andre
kommuner.

Den bold har vi grebet og er med, når der er
mulighed for at investere i vores lille landsby.

Derfor skal vi også være opmærksomme på
de muligheder beliggenheden giver os. Kommunen er en vækstkommune og Skjød, siger
prognosen, vil være attraktiv som bosætningssted.

De 12-17 årige har fået bevilget 50.000 kr
til et pt ukendt formål, støt de unge til at få
noget fornuftigt ud af den pose penge, muligheden kommer nok ikke igen.
I september skal Skjød være vært ved kultur-
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Kommuneplanen er i høring, er der nogen
der vil se på de muligheder/begrænsninger
den angiver, hvordan passer de ind i vores
hverdag?

projektet Dans din Nabo. Her kan vi vise, at
vores fælles historie bliver revideret i en ny
et lille samfund sammen med en kunstnerudgave af Børge Jensens Skjød-bog.
gruppe kan gøre en forskel og gentænke forsamlingshusets og dansens urgamle funktion. Disse tiltag er kommet i værk, fordi kommunen har et landsbyråd, der understøtter
Planen om et Naturhotel på stadion er ved at idéerne, fordi vi også er med i Kulturby 2017
blive realiseret. Det første økonomiske tilsagn projektet og fordi fællesskabet er noget, vi vil
er i hus.
investere i.
Vi har bygget en dome og den skal gøres
færdig. Birgit skaber et stamtræ for byen og

Flugtskydning

Hanne Wind-Larsen

Nat på Skjød Stadion

Skjød Jagtforening inviterer igen i år til
Flugtskydning på Ahrensdal.

Så nærmer vi os den 26. august, hvor Bonderøven,
Nak og Æd og De Unge Mødre mødes på Skjød
Stadion.

Det sker lørdag den 16. september og
starter kl 0900.

Programmet starter kl. 11.00 hvor vi vil slagte hønsene fra Hasager Gård. Dem vil vi hjælpe kokken med
at lave til aftensmad i løbet af dagen.

Det vil som de tidligere år være muligt at
skyde duer fra forskellige retninger.
Det vil være muligt i løbet af dagen at
købe kaffe, vand, øl, og varme pølser.
Mere information kan fåes hos Jens på
8696 1150/2283 7726 eller på mail skjødjagtforening@gmail.com

Cirka kl. 13.00 vil hjemmeværnet starte deres spændende program (førstehjælp, krigsmaling og køretøjer) som vil vare 3 timer.

Vi håber på en rigtig hyggelig dag.

Til aften er der hygge ved bålet hvor vi skal have popcorn og pandekager og måske synge en sang eller to.
Så kom endelig og deltag i denne weekend.
Husk at man kan stille telt op fredag aften eller lørdag
morgen.
Prisen er 50 kr for børn og 70 for voksne.
For det får man frokost, aftensmad og morgenmad.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne			

Vi håber i har lyst og tid til at deltage i denne skønne
weekend.
Tilmelding og betaling kan ske til
Lone 28 94 74 03
Patricia 23 39 70 54
Dorthe 22 83 02 18

				

Jens

Betaling skal ske via Mobilepay
SU senest den 16. august
Mange hilsner De Unge Mødre
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Høstfest

Høstgudstjeneste i Skjød Kirke, Søndag den 22. oktober kl. 17.00 ved Majbrit Daugaard
Efterfølgende fællesspisning i Skjød Forsamlingshus. Vi serverer:
Gittes Høstmenu
Kaffe/Te
Vi skal selvfølgelig også høre årets høsttale ved Peter Damsboe
Pris:
Voksne 60 kr. Pr. Person
Børn under konfirmationsalderen spiser gratis.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser
Tilmelding til spisning:
Ring til Gitte på tlf. 86 96 09 43
på mail; 86960074@mail.dk
Eller kom en seddel forsamlingshusets postkasse
senest den 18. oktober

Lokale fotografer søges
Vi mangler fotos fra aktiviteter eller
særlige hændelser i Skjød.
Så ser du noget, du gerne vil dele, må
du meget gerne tage et foto og sende
det videre til

Yoga-undervisning i Skjød
onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30
Første undervisningsdag bliver
onsdag den 6. september
Kontakt Rita Lund,
mobil 22 68 53 04
mail: ritalund@pc.dk

30

skjoedtidende@gmail.com
med en kort tekst, som fortæller lidt
om hændelsen på billedet.

Landsbytræf i Grundfør
Oplev det nære fællesskab og få indsigt i landsbyprojekter fra hele regionen, når Grundfør for en dag vil syde af kulinariske oplevelser, musik, markedsstemning og levende
landsbyhistorie med fremtiden for øje.
Skjød vil deltage. Har du noget du vil deltage med, så kontakt os på redaktionen. Se mere
på facebook.com/rethinkthevillage
Der er mulighed for at få en stand, og der kan kun opfordres til at deltage, hvis du har et
ønske om: 1) at lære nyt, 2) fortælle om dit projekt, 3) at vise vores landsby frem for de
forhåbentlig mange besøgende.
Programmet vil blive annonceret senere.
Landsbyrådet håber, at mange har lyst til at være med, så kom og vær med
Lørdag d. 23.september- hele dagen fra kl. 9
Vi ses i Grundfør, Algade 7.
Arrangementet er gratis.

Kontingent SBIF
Skjød Borger- og Idrætsforening håber
alle har en god sommer og vil minde jer
om at forny jeres medlemskab i foreningen. I kan vælge følgende måder at betale:
Mobile Pay på telefonnummer 27943897,
HUSK navn og adresse i beskedfeltet.
Overføre pengene til bankkonto:
reg.nr.:6110 kontonr.: 4864 444 657
HUSK at angive navn og adresse.
En husstand koster 200 kr og enkeltpersoner 100 kr.
På forhånd tak og med venlig hilsen bestyrelsen i SBIF

På bytur i Skjød
Foto - Annette Schiødte
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KALENDER
Dato

Arrangement

Sted

7.

Oldboys Fodbold, Skjød If – Sall, kl 19.00

Skjød Stadion

21.

Oldboys Fodbold, Skjød IF – Hammel GF, kl 19.00

Skjød Stadion

26.

Nat på Stadion, kl 11.00

Skjød Stadion

Stamtræ i Skjød, kl. 10.00

Bålpladsen ved gadekæret (eller Vagns garager i
dårligt vejr)

27.

Idémøde vedr. 50.000 kr. til ungeprojekt, kl. 13.00

Skjød Forsamlingshus

27.

Dans-Din-Nabo: Grill-komsammen fra kl. 17.00

Ved gadekæret

2.

Historiske biler, ved Gadekæret kl. 11.07

Vejene i Skjød

6.

Yoga starter op

Klubhuset

11.

Oldboys Fodbold, Skjød If – Korsholm IF, kl 19.00

Skjød Stadion

16.

Flugtskydning, kl. 9.00

Ved Ahrensdal

22.

Urpremiere på “Dans din nabo”, kl. 19.00

Forsamlingshuset

23.

Landsbytræf hele dagen fra kl. 9.00

Grundfør, Algade 7

15.

Fiskekonkurrence, kl. 10-12

Ved gadekæret

22.

Høstgudstjeneste, kl. 17.00 Efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset

Skjød Kirke

29.

Halloween, kl 17.00

Klubhuset

August

26.-27.

September

Oktober

Se tidspunkter for Dans Din Nabo - en anderledes folkefest på side 8

