
Tidende 

I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om:  
 

• Byfesten 
• Børnenes dag 
• ……..Og meget mere 

14. Årgang  -  3. Udgave  -  Aug.  2009 

Christian Kiil og Brian Nielsen, fra  
Murerfirmaet Kiil og Nielsen, blev de første, 

der blev kåret som årets Skjødsere  



 

 
Nyt fra ”Rullemor” 

Side 2 

Navnet ”Rullemor” er ikke noget jeg selv 
har fundet på.  
Jeg tror, det er opstået sådan lidt i drilleri. 
Bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus, 
havde ikke den store tro på, at der var 
behov for en rulledag i Forsamlingshuset. 
Kun jeg selv havde et håb om, at en rulle-
dag er en fornuftig aktivitet.  
Jeg har imidlertid måttet sande, at det 
ikke har været det store tilløbsstykke.  
Nu giver jeg ikke så let op, så jeg vil igen 
være i ”Rullestuen” den 2. 9. -  
den 7. 10. og den 4. 11. fra kl. 16 - 18.  
 

Der er naturligvis kaffe på kanden. 
Det koster 10 kr. pr. del der skal rulles. 
Prisen på viskestykker og andet småtteri 
snakker vi om. 
 

Nå ja, du skal selvfølgelig selv rulle, men 
forsamlingshuset stiller en varm rulle til 
rådighed. 
                Henny Josefsen 

”Rullemor” venter på dig med kaffe på  
kanden i Skjød Forsamlingshus 

Jeg styrer forsat udlån af forsamlingshusets  
gamle borde og stole. 

Hvis man har anparter i forsamlingshuset er  
det gratis at låne.  

Har man derimod ingen anparter, koster det 3 kr. at låne  
en stol og 10 kr. at låne et bord til 6 pers. 

 

Der er i alt 10 borde (90 cm x 180 cm) og 70 stole. 
 

Connie Svendsen 
Skræddergyden 50 

8696 0094 

 
Udlån af borde og stole 
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Cirkus kom til byen - og sikke da et cirkus….. 

Der var sat skilte op i hele byen.  
Cirkus Astoria ville onsdag den 22. juli glæde 
vores lille landsby med en cirkusforestilling. 
Allerede om mandagen stillede de gode  
cirkusfolk det fine telt op på Skjød Stadion – 
eller hedder det bare Sportspladsen?  
Cirkusvogne, indhegning med dyr og telt var 
fint placeret for enden af Skolebakken, og  
flere kiggede forbi både mandag og tirsdag 
for at se dyrene.  
Nu kan pladsen jo bruges til så mange aktivi-
teter. Der er nogle der lufter hunde, det ses på 
efterladenskaberne. Der afholdes friluftsguds-
tjeneste og Sankt Hans bål. Der spilles Old 
Boys fodbold og Mix-bold. Boldaktiviteterne foregår i den anden ende af pladsen. 
 

Så vidt vides, havde Cirkus Astoria henvendt sig til Favrskov Kommune, for at få 
det på det rene med, hvor de måtte stille op. Kommunen havde vist nok ikke givet 
tilladelse til at bruge Sportspladsen, da det ville være en for stor belastning for 
arealet. Favrskov Kommune foreslog, at Cirkus Astoria henvendte sig lokalt i byen 
for at finde en egnet plads.  
Som sagt, så gjort, og Allan Kristensen fra SBIF blev kontaktet og han kontaktede  
efterfølgende Old Boys holdet for at høre, om ikke det var i orden, at der blev  
cirkus på Sportspladsen. De involverede var enige om, at det kunne der da vist 
ikke ske noget ved. 
På Cirkusdagen kom Favrskov Kommune for at slå græs på pladsen, og UPS,  
her var der jo stillet cirkus op. Efterfølgende kom politiet og beordrede  
cirkuspladsen ryddet. Heldigvis kom det så i stand, at Cirkus Astoria kunne flytte 
det hele ned på marken ved Stadsgård. 
Om aftenen var vejret fint, og ca. 100 gæster troppede op for at se Cirkus. Nok 
var det et lille Cirkus, men der blev fremført en rigtig flot, sjov og underholdende 
forestilling. Der var ikke de store halsbrækkende numre, og vi behøvede ikke at 
sidde med hjertet oppe i halsen af frygt for, at noget ville gå galt. Alt var fremført 
professionelt og med humoristisk sans. 
Hvordan er det nu lige, vi holder gang i de små landsbysamfund? Er det ved at 
jage et frisk pust fra Cirkus ud af byen? Dagen efter kunne jeg endda læse i  
avisen, at Cirkus var aflyst. Det var da godt, at det først var efter forestillingen, at 
den meddelelse kom. 
Om hele min historie er sand, eller om det er en fjer, der er blevet til fem høns.  
Ja, det må I selv bedømme. Men en ting er sikkert, jeg synes, det var rigtig sjovt 
med Cirkus i byen, og det var alle pengene værd. 

Henny Josefsen 

På billedet ses ”Spagetti” på fire 
år. En frisk lille gut, som var i 
manegen flere gange. 



 

 
Gamle biler og motorcykler 

Side 4 

Årets byfest er vel 
overstået og det blev 
en dejlig dag med 
masser af menne-
sker og solskin.  
Jeg havde jo arbej-
det på at samle en 
lille flok biler af ældre 
dato og kan bestemt 
kun være tilfreds 
med fremmødet.  
Det blev til 16 flotte 
biler.  
Ni af dem var  
Skjødsere.  
Fem var fra Lilleåens 
Motor Venner, som 
er en lille klub, vi er medlem af.  
Derudover var der også to rallybiler.  
Det viste sig, at der også er en del i byen, der interesserer sig for  
motorcykler, og de fik samlet nogle stykker af slagsen. Et godt initiativ af jer.  
Hermed en tak til jer, der lod jeres bil eller motorcykel udstille. 

              Connie Svendsen 
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Nyt  fra Skjød Borger– og Idrætsforening  

Byfesten den 27. juni er veloverstået og de fleste vil nok mene, at den egentlig 
forløb ganske godt.  
Vejret var med os og alle gode kræfter sat ind for at få alt til at lykkes.  
Alle byens foreninger deltog i tilrettelæggelse, gennemførelse og oprydning, det 
var en god dag - også for 
samarbejdet foreningerne 
imellem. 
 
"Sydsiden" vandt tovkonkur-
rencen og "håneretten", men 
Skjødseren må af praktiske  
årsager forblive, hvor den er, 
hvilket vel heller ikke er så 
ringe en placering endda. 
 
Firma Kiil og Nielsen  
fik ved aftenens fest i  
Forsamlingshuset overrakt  
hædersbevisningen  
”Skjødseren” for firmaets  
smukke og nænsomme  
restaurering af den gamle 
smedie, og det var der vist 
ikke rigtig noget at indvende 
imod. 
 
 

Vi er allerede i gang med overvejelserne vedr. næste års byfest ved Gadekæret 
og har man ideer og forslag, er de altid velkomne. 
 

            Til slut en hilsen og tak til vores sponsorer, som gang på gang er  
            imødekommende, når vi dukker op.  
   Tak til:  
   Erik Bach, Skjød Smedie - Tømrermester Alex Pedersen -   
   Gert Frisch - HP el-service -  
            Kiil og Nielsen - Sparekassen Kronjylland, Hadsten -  
            Sparekassen Østjylland, Hammel - Gadeberg, Hadsten -  
            Vognmand Torben Bach - Skjød Formsnedkeri og                                         
   Vagn Nielsen, De grønne Busser 

                               
   Skjød Borger- og Idrætsforening 

            Allan Kristensen 

Vinderne af tovtrækningskonkurrencen: Mogens, 
Steen,. Allan, Connie og Linda fra ”Sydsiden” 

Side 6 
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Find fiskestangen frem og lav noget madding,  
for nu skal der fiskes. 

 

I Gadekæret er der rigtig mange fisk,  
bl.a. karusser, brasen, karper og guldfisk.  

Dem skal vi have fanget. 
 

Det vil være muligt at købe en fiskestang for 30 kr.  
og madding for 5 kr. på stedet,  

så du skal bare have noget med til at have fiskene i. 
 

Der vil være præmie for fleste og største fisk. 
 

Prisen for at deltage er 10 kr. pr. person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baggrunden for konkurrencen er, at vores Gadekær trænger  

til at blive renset.  
En af måderne, vi kan gøre dette, er ved at opfiske de fredfisk,  

der er i kæret, da disse fisk er med til at holde vandet grønt og grumset. 
Efter konkurrencen vil fiskene blive taget med til forbrændingen i Hammel. 

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Erik Særkjær,  
som er tovholder for arrangementet. Tlf. 2272 3223 eller 

erik_j_hadsten@hotmail.com 
 

    Skjød Borger- og Idrætsforening 

Karpe 2,4 kg.  
fanget i Skjød Gadekær  

d. 22. juni i år. 



 

Så er det tid til at tilmelde sig den nye badmintonsæson. 
Vi har fået tid i hallen mandag kl. 20.30 -22.00.  

Sæsonen slutter 1.maj. 
 

Tilmelding og betaling foregår i klubhuset  
torsdag d. 3. september mellem kl. 19.30  
og 21.30. 
 

Vi har, i bestyrelsen, besluttet at sætte prisen ned 
i år, så en bane til 4 personer koster 1200 kr. - 
300 kr. pr person.  
Ved tilmelding betales for hele banen på en gang. 
 

Hvis I ikke har mulighed for at komme den dag,  
er der mulighed for at reservere og betale en  
bane hos kassereren Lis Busborg 8694 4240.  
Banen er dog ikke optaget, før hele banen er  
betalt. 
 

Skjød Borger– og Idrætsforening 

 
Badminton 

 
Vinder af ”Find 5 fejl” 

I sidste nummer af Skjød Tidende  
havde vi en ”Find 5 fejl” konkurrence.  
 
Blandt de rigtige indsendte besvarelser  
var John Meineche den heldige vinder  
af et gavekort til en fællesspisning  
for 2 personer.  
Se vores nye konkurrence på side 14. 
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Er det overhovedet noget som kan fungere? 
Det var spørgsmålet jeg stillede mig selv, da vi i sin tid rykkede teltpælene fra  
Århus midtby til denne lille solbeskinnede plet ”langt ude på landet”. 
 

Og ja – det kan det så i allerhøjeste grad, er svaret, jeg her knap 5 år efter kan  
give mig selv. 
På trods af vores beliggenhed, nærmest inde i en skov, for enden af en lukket vej, 
hvor kun posten, naboens gæster, eller folk der er kørt forkert kommer forbi,  
så har det vist sig at være en succes, jeg på ingen måde havde regnet med på 
forhånd. 
 

Søndag d. 2 august havde jeg 10 års jubilæum som behandler, og jeg kan roligt 
sige, at de sidste 5 år, hvor jeg har haft klinik i Skjød, langt overgår mine første  
5 år med klinik på Strøget i Århus! 
Folk herude er utroligt trofaste og der er ingen problemer med at trække folk til 
langvejs fra. Så tak for det ;-) 

 
 

Og hvad er det så helt præcist for noget 
alternativ behandling, jeg kan tilbyde, 
spørger du dig selv. 
Hvis svaret skal komme fra Claus 
Svendsen, så er jeg vist primært byens 
heks, hvilket naturligvis skal forstås på 
den positive måde. Mine heksekunster 
er nemlig kun af den gode slags. 
 

Det jeg gør mest i er massage. 
En god måde til at undgå f.eks. rygproblemer, muskelspændinger, myoser og  
hovedpine, er at få løsnet op for musklerne på jævnligt basis. Der er heldigvis  
rigtig mange, som har fundet ud af at det både er en behagelig og god løsning, 
som forebygger diverse skavanker. 
Samtidig er det altid nemmere at tage tingene i forkøbet, frem for at skulle  
igennem en egentlig behandling, når skaden først er sket. 
Udover velværemassage laver jeg bindevævsmassage med sugekopper, samt 
Hot Stone massage. 
 

Lige for tiden er der også en stor tilgang af gravide, jeg tror rygtet har spredt sig, 
at jeg har en briks, hvor gravide, uanset størrelse, kan få lov til at ligge på maven, 
og jeg har en del af dem mistænkt for ikke at have de store muskulære problemer, 
men derimod kommer de, fordi de ikke har prøvet at ligge på maven i lang tid, og 
savner det! 

Fortsættes næste side 

 
Alternativ behandling i Skjød? 
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Zoneterapi er efterhånden blevet anerkendt indenfor den 
traditionelle medicin, og flere og flere læger er begyndt at 
henvise folk til behandlinger.  
Og det glæder jo en gammel heks som mig, at det nu  
endelig er bevist rent videnskabeligt at zoneterapi har en 
effekt. 
 

Akupressur er en gammel trykpunktsteknik der stammer 
fra Østen. 
Populært kan man sammenligne det med akupunktur, som 
de fleste kender i forvejen. Forskellen er blot, at man ikke 

anvender nåle i behandlingen, men i stedet trykker med fingeren eller et instru-
ment på de forskellige punkter. 
 

Det var en lille kort gennemgang af mine behandlinger. Har du fået lyst til at høre 
mere, er du meget velkommen til at kontakte mig, eller besøge min hjemmeside 
www.Maz.dk, hvor du kan læse lidt mere. 
 

Til slut vil jeg gerne have lov til at sige tak til skæbnen, som fik os til at køre forbi 
Skovmøllers hus, der var til salg dengang i 2004. Vi vidste, med det samme vi så 
det, at det helt sikkert var stedet for os, og vi er på ingen måde blevet skuffede. 
Det er et skønt sted at bo, byen og omgivelserne er fantastiske og sidst, men 
ikke mindst, er det dejlige folk, der bor her, så endnu engang tak. 
 

Venligst 
Marianne Kjærlund Moser 

Vi har nu samlet kontingenter ind de fleste steder for 2009  
og vi takker for den store opbakning. 
 

Der er en del, som har betalt kontingenter ved vores  
arrangementer. Det er vi meget glade for, da det sparer  
os for meget arbejde.  
 

Der er dog også en del, som vi ikke har truffet hjemme.  

I har fået en seddel i postkassen, med mulighed for at betale 
via netbank. Det håber vi naturligvis, at I vil benytte jer af.  
 

Det er dog stadig muligt, at betale kontant til børnenes  
dag, eller komme forbi et af bestyrelsesmedlemmerne med pengene.  
 

Prisen er fortsat 50 kr. for et enkelt medlem og 100 kr. for hele husstanden. 
 

Mange sommerhilsner  
Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Kontingenter 



 

HØSTFEST  
 
 

Den 13. september inviterer Skjød Menighedsråd  
og Skjød Forsamlingshus til høstgudstjeneste med  

efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. 
 

Gudstjenesten starter kl. 17.00 i Skjød kirke. 
Efter gudstjenesten byder vi på høstmenu  

i forsamlingshuset kl. ca. 18.00. 
Maden laves af Heidi Fogh. 

 

Der serveres: 
Flæskesteg m. tilbehør 

Is m. frugter 
Kaffe/te 

 

Pris: 60 kr. pr. kuvert.  
Børn under konfirmationsalderen kan spise gratis. 

 
Forsamlingshuset sælger som  

sædvanlig drikkevarer til små priser. 
 

I løbet af aftenen holder Henrik Angel  
årets høsttale og vi synger de kendte  

høstsange akkompagneret af 
Anne Lise Quorning. 

 
Tilmelding til fællesspisning på kuponen side 27,  
som afleveres i forsamlingshusets postkasse eller  

på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 8. september. 
 

     Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus 



 

 
Børnenes side 

Emilie Langberg Caspersen fra Kirkeskovvej har lavet denne flotte  
tegning til Skjød Tidende.  
Emilie er lige blevet 3 år og startede i børnehave pr. 1.8. 09 
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Mænd, der ikke kan lave mad eller…... 

 De 3 modne herrer Frits, Sten og Keld går i Forsamlingshusets køkken 
fredag d. 16. oktober og laver mad til efterårets fællesspisning.  
De påstår, de ikke kan lave mad….. men lad os nu se…,.. 
De har lovet, at menuen bliver en spændende gryderet m. tilbehør og  
desserten er en overraskelse. Efter planen er  maden  klar kl. 18.00. 
 

Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn under konfirmationsalderen.  
 

Tilmelding på kuponen side 27. 

Efter spisningen er der mulighed for at spille kort eller yatzy   



 
Ny konkurrence - Hvem er det? 

Ovennævnte billede er fra et Hestemarked i Hammel, hvor Skjød stillede med et 
hold til en bydyst. Billedet er fra ca. 1997. Du kan nu være med i en lille  
konkurrence. Skriv på nedenstående kupon, hvem du mener, det er, der er på 
billedet og aflever den i Forsamlingshusets postkasse senest d. 1. oktober.  
 

Klip………………………………………………………………………………………… 
 

Personerne på billedet er: ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
 

Indsendt af: ______________________________________________________ 
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GRATIS KAFFEBORD 
 

søndag d. 8. november kl. 14-17 
 

Mød op i forsamlingshuset  
og forny dine anparter 

 

Som Tak for hjælpen byder vi  
på et stort kaffebord 

 

Du er naturligvis også meget  
velkommen til at tegne nye anparter 

 
Skjød Forsamlingshus 

Så er sommerferien forbi, og  
mix-bold starter atter op igen fra 

torsdag d.13. august. 
 

Vi starter kl. 18.30  
og slutter kl. 20.00  

og spiller forskellige boldspil.  
 

Mix-bold er for børn i alle aldre –  
og forældre er meget velkomne til  

at se på eller deltage. 
 

Torsdag d. 8. oktober holder vi  
afslutning med en lille overraskelse. 

Vel mødt!! 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Mix-Bold opstart 



 

 
Nyt fra Skjød Petanque   

Side 16 

Siden sidst har vi  
afholdt Farsdagsturne-
ring. Vinderne blev  
Brian Højgaard og  
Torben Bach. 
 

Vi har også været i  
Farre og spille turnering 
ved deres Byfest. 
 

D. 15. august  
kl. 9.30 afholder Vellev 
kommunemesterskabet.  
Der spilles med 2  
personer på et hold. 
Tilmelding kan ske til 
Brian. 
 

Skjød Open er flyttet fra d. 9. 
august til d. 22. august kl. 9.00.  
Vi giver morgenmaden.  
Der spilles med 3 personer  
på et hold.  
Tilmelding kan ske til Bruno 
eller Brian. 
 

D. 12. september kl. 10.00 skal 
vi have fundet årets Skjød  
Mester.  
Man spiller alene og tilmelding 
kan ske til Bruno eller Brian.   
 

Desuden vil vi gerne takke  
Parketmesteren, der har givet 
os et bord/bænkesæt. 
 

Husk tilmelding til vores  
turneringer til  
Bruno tlf.: 4010 9329 eller  
Brian på tlf.: 2814 9236 

 

Skjød Petanque 



 

JULEFEST I SKJØD  
FORSAMLINGSHUS 

D. 20. NOVEMBER 
 KL. 18.30 

 

Skjød Forsamlingshus  
inviterer til  

julefest med lækker julefrokost/buffet  
med alt hvad dertil hører.  

Der er også ris a la mande med mandelgaver. 
 

Den populære Peter Vildmand  
spiller under spisningen og til  

dans bagefter.  
 

Prisen for denne glade aften med mad,  
musik og natmad er kun 150 kr.  

Forsamlingshuset sælger drikkevarer  
til rimelige priser.  

 

Så, tag naboen, kortklubben, chefen,  
strikkeklubben, fodboldholdet,  

hundelufteren eller hvem du nu synes,  
med til en sjov start på julerierne. 

 

Tilmelding i forsamlingshusets postkasse eller  
på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. november          

Skjød Forsamlingshus 
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Skjød Forsamlingshus er trængende 
Gi’ et bidrag til nye toiletter Tegnet af  

Torben Rasmussen 



I år deltog Skjød Forsamlingshus i årets byfest. Bestyrelsen havde fået Heidi Fogh 
til at lave mad, og så kan intet jo gå galt. I hvert fald ikke på den kulinariske side. 
Menuen var bare perfekt, og Niels Hellemann var ganske forundret over, at Heidi 
kunne tage det hele med en fantastisk ro. 
Lidt galt gik det med musikken. Vi havde bestilt et tremands orkester, men kun to 
mand mødte op. Efter utallige telefonopringninger opgav ”de to” at få fat i tredje 
mand. Musikken spillede og der blev alligevel fest. 
Undervejs afholdt vi auktion over otte pakker.  
Det var til morskab for hele selskabet. Vi håber og tror da også på, at festdeltager-
ne havde en sjov og fornøjelig aften. Vi glæder os til at se jer, og mange flere til 
næste år. 
 

Også denne gang må jeg skrive lidt om de nye toiletter. Vi arbejder skam stadig 
på det, og vi er i gang med at søge midler til ombygningen. Hvornår vi kan gå i 
gang med omforandringen, afhænger helt og holdent af, hvordan vi kan får økono-
mien til at hænge sammen. Skulle du have lyst til at give et bidrag, er du meget 
velkommen. Måske får vi også brug for arbejdskraft, så hvis du har mod på at give 
en hjælpende hånd, må du gerne lade os det vide. Det kan være alt fra nedbryd-
ning, malerarbejde, køre affald på genbrugen, rengøring til evt. at bage en kage 
eller smøre et par madder til sjakket. Mere er der vist ikke om den sag lige nu.  
 

Også i år er Skjød Forsamlingshus klar til at holde ”høstfest” i samarbejde med 
Skjød Menighedsråd. 
Se annonce for høstfesten på side 11. 
 

Søndag den 8. november serverer vi kaffe og kage til alle jer, der kommer og  
betaler for jeres anparter.  
Vi har kaffe på kanden fra kl. 14.00 til kl. 17.00.  
Vi kommer naturligvis rundt efterfølgende  
og fornyer anparter - eller tegner nye - ved de 
husstande, der ikke har mulighed for at møde  
op i forsamlingshuset denne dag.  
 

Vi er naturligvis også parate til at holde jule- 
frokost med musik og dans.  
Se annoncen på side 17. 
 

Inden vi får set os om, ja så står julen for døren. 
Den første søndag i advent arrangerer vi  
julemarked. Programmet for dagen er endnu 
ikke fastlagt, men du kan godt afsætte dagen til 
nogle hyggelige timer i Forsamlingshuset. 
 

På gensyn i Skjød Forsamlingshus 
Henny Josefsen 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Peter Vildmand er igen i år klar 
med forrygende god musik til 
julefrokost i Forsamlingshuset 



 

 
Skjød Jagtforenings Fugleskydning 2009 

Side 20 

Man mødtes i et fantastisk vejr ved Skjød Gadekær. 
Herefter drog selskabet til sidste års fuglekonge Bo Jakobsen. 
Efter en gæstfri modtagelse fortsatte man til skydepladsen. 
Her ventede en kop kaffe og et rundstykke, man startede med lodtrækning af  
numre til skydning på fuglen. 
28 deltagere var mødt op til en seriøs kamp.  
KL.16.00 var alle pladerne nedskudte. 

Konge: Ove Overgaard Jensen 
Næb: Kirsten Frisch 
Venstre vinge: Henrik Andersen 
Venstre klo: Mikkel Frisch 
Halen: Kirsten Frisch 
Højre klo: Niels Hellemann 
Højre vinge: Chr. Jørgensen 
Kronen: Sten Rasmussen 
 
 

DART 
1. Præmie: Morten Hellestern 
2. Præmie: Brian Bentsen 
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Gennem foråret har stadion været rigtig flot og flere af modstanderne har udtalt,  
at det er den bedste bane, de har spillet på i år.  
Oldboyserne og alle andre Skjødsere er glade for, at vi passer godt på vores  
bane, så ung som gammel kan spille mix-bold m.m. uden stor risiko for at brække 
ben m.m. ved at træde i dybe huller, hjulspor eller lign. 
De gode forhold, og en god indstilling fra spillerne, førte til en række seværdige og 
jævnbyrdige kampe. Der blev i foråret opnået 8 point og scoret 9 mål.  
 

Fin pointhøst med et beskedent antal scorede mål! 
 

I vores alder husker vi ikke så godt, så ud af 
de 10 kampe omtales kun den sidste: Hadsten 
SK mod Skjød. Hadsten var ubesejret i 29 
kampe, Skjød med en enkelt sejr i forårets 9 
forudgående kampe – men: Hadsten blev  
spillet ud af egen bane og Skjød vandt 2-0 
uden på noget tidspunkt at være truet.  
En flot kamp af Skjød, hvor alle leverede en  
stor indsats.  
 

Efteråret byder på 4 hjemmekampe:  
19. august mod Skanderborg FC, 26. august 
mod Ry Sk og 9. september mod Stjær B og 
endelig 23. september mod Ødum Hadbjerg. 
 

Kom og støt holdet i efteråret – vi har en  
række tilskuere med sæsonkort – men der 
plads til flere! 
 

  Ole Møller Hansen 

 
Stor skalp til Skjød Oldboys 

Det er muligt at modtage en lille ”huske-mail” op til de  
forskellige arrangementer i Skjød.  

 

Selv om der er en kalender i Skjød Tidende, er der  
alligevel mange, der først kommer i tanke om  

arrangementerne, når de er afholdt.  
 

Derfor tilbyder foreningerne i Skjød at sende en mail rundt,  
når en tilmeldingsfrist nærmer sig, eller et  
spændende arrangement står for døren. 

 

Har du lyst til at være med i denne ordning,  
så send din mailadresse til Bjarne: banjon@post.tele.dk 

 

Foreningerne i Skjød  



 

Jeg tillader mig hermed at indstille Skjød  
til Kommunens Landsby 2009. 

 
 

Temaet for 2009 er: ”Landsbysamfundenes overlevelse i de 
nye storkommuner og eksempler på samarbejde mellem 
landsbysamfundenes repræsentanter (lokalråd,  
beboerforeninger, borgerforeninger, landsbyråd m. v.)  
og kommunalbestyrelsen/byrådet”. 
 
 

Skjød har igen i år vist sig at være overlevelsesdygtig på mange måder. 
Landsbyens foreningsliv har været trængt i de sidste par år, men trods disse  
svære tider er det lykkes at holde liv i mange foreninger. Vi vil ikke give op! 
 

Vi har etableret et fællesråd, hvor foreningernes repræsentanter mødes to gange 
årligt for at koordinere aktiviteter, landsbyens penge og hvad der ellers rør sig 
blandt de ca. 250 indbyggere i byen og det store opland. 
 

Forsamlingshuset, som alle er med til at støtte op om, er et meget overlevelses-
dygtigt hus. Bestyrelsen er utrolige opfindsomme til at få penge til at yngle ved en 
spraglet palet af aktiviteter. Beløb, der skal bruges til ombygning af toiletforhold 
og ændringer i huset. De har altid været fantastiske til at holde huset i en sådan 
stand, at mange har lyst til at holde store fester der og at vi holder et par årlige 
fællesspisninger, som skaber et godt fællesskab på tværs af generationerne.  
 

Da sommerfesten var ved at blive en for stor mundfuld for Borger- og Idrætsfor-
eningen, trådte samtlige foreninger inkl. menighedsrådet til og fik skabt en byfest 
med stor opbakning fra byens borgere og sponsorer. En nyhed var at kåre årets 
Skjødser og få lavet en figur af en lokal kunstner til formålet. 
 

Borger– og Idrætsforeningen er ved at skabe et lille korps af folk, som vil hjælpe 
med at holde Skjød top trimmet og være med til at vise, hvad gamle dyder er. 
 

Jagtforeningen, som også har medlemmer udefra, holder liv i fugleskydningen, 
som er en årlig tilbagevendende tradition. 
 

Petanqueklubben er en stærkt voksende forening, som har sat Skjød på kortet 
ved at være ret vindende, men samtidig samlet en stor kreds af borgerne til en 
social aktivitet og inddrage resten af Favrskov til det årlige kommunemesterskab. 
 

At Skjød er centrum i Favrskov, bliver bl.a. vist ved at det kommunale beredskab 
har valgt at afholde deres årlige byturnering på vores stadion. Det er vi selvfølge-
lig stolte af og hjælper gerne til ved arrangementet. 
 

Det er lykkes at få en af byens virksomheder til at istandsætte en næsten fredet 
gammel smedje til et moderne domicil for virksomheden. Huset er beliggende på 
et attraktivt sted ved vores gadekær og beriger nu området.  
 

Fortsættes næste side 

 
Nu krydser vi fingre….. 



Side 23 

 

Gadekæret, som vi selv passer, er et aktiv for Skjød og har en 
stor signalværdi for byen samt samlingssted for flere aktivite-
ter. Da det skulle moderniseres, trådte landsbyens borgere 
sammen og fik det sat i stand til et beløb langt  
under det budgetsatte ved at trække i arbejdstøjet.  
Gadekæret er kendt viden om, hvilket ofte ses ved at det er 
mål for mange cykelture fra de omkringliggende byer. Her er 
mulighed for et hvil og en kop kaffe ved vores bænkesæt på 
”marinaen” langs Bygaden. 
 

Vi giver ikke op og trækker glædeligt i arbejdstøjet for at give en hånd til den årli-
ge forårs landsbydag, hvor ting skal rengøres og males, der skal ryddes op og 
plantes i kummer på offentlige steder. 
 

Der er mange, som har en frivillig opgave. En som skal nævnes, er ”byens pres-
sechef”, som vedholdende formidler stof til nyhedsmedierne og vedligeholder  
vores aktivitetskalender på hjemmesiden med oplysninger om, hvad sker lige nu. 
Det er en gratis måde at få opmærksomhed på. Folk husker Skjøds aktiviteter og 
vil gerne bo her.  
 

Vi har igennem 14 år holdt liv i ”Skjød Tidende”, som udkommer kvartalsvis og 
informere om mangt og meget, nyheder, aktiviteter og kulturhistorie.  
 

Selvom Skjød ikke har flere butikker, har vi dog et ”skjult” erhvervsliv i form af 
flere små og store virksomheder, som fortsat ønsker at blive boende eller  
indenfor de sidste år har nedsat sig fra hjemmeadressen. 
 

Vi har ingen daginstitution, men har et korps af velfungerende dagplejemødre, 
som er med til at holde liv i Skjød om dagen. De bruger byens legeplads og klub-
huset på Stadion, som Borger- og Idrætsforeningen holder i fin stand.  
 

Vi har kæmpet for at beholde vores bus til Hammel og Hadsten og var så  
heldige at få to ekstra afgange, så nu føler vi ikke isolationen længere. 
 

Vi har i de sidste par år fået en ”ny bydel” en udstykning, som har vist sig at være 
attraktiv. Den har tiltrukket mange nye, specielt unge familier, som også ønsker at 
være aktive i foreningerne. Det har givet nyt liv i Skjød. 
 

Ja, der sker meget i ”det skjulte” og en ting, vi er enige om er, at vi vil holde sam-
men og kæmpe mod de spøgelser, som ikke er vores landsby venlig stemt. 
 

Foreningernes bestyrelsesmedlemmer har vist interesse for Favrskov og det kan 
ses på, hvor mange af vores bestyrelsesmedlemmer som er aktive i større sam-
menhænge på tværs i Favrskov Kommunes organisationer, foreninger, samvirke 
og råd.  
 

De nævnte eksempler på overlevelse og styrke er ikke eksempler på samarbejde 
mellem Skjød og det offentlige, men eksempler på at Skjød vil overleve og gerne i 
dialog med Favrskov. 

 
På Skjøds vegne 

Hanne Wind-Larsen 
Landsbyrådsmedlem 



 

 
Sommerfesten 2009 
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Kontakt 

 
Kuponer 

Tilmelding til julefesten d. 20. november afleveres senest d. 16. nov.  
 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn___________________________________________________ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tilmelding til fællesspisningen d. 16. okt. afleveres senest d. 12. okt.  

 

Voksne__________________________                          
 

Børn_______________________ 
 

Navn___________________________________________________ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Tilmelding til høstfest d. 13. sep. afleveres senest d. 8. sep.  

 

Voksne__________________________                          
 

Børn_______________________ 
 

Navn___________________________________________________________ 

Borger– og Idrætsforeningen Steffen Søgaard  Tlf.: 8621 2435 
 
Skjød Petanque   Bruno Christensen  Tlf.: 4010 9329 
 
Skjød Forsamlingshus  Jane  T. Bergmann Tlf.: 8696 0943 
              Henny Josefsen  Tlf.: 8696 0167 
 
Skjød Jagtforening  Niels Hellemann  Tlf.: 8696 0252 
 
Skjød Menighedsråd  Anny Hansen  Tlf.: 8696 0132 
 
Skjød Vandværk   Frits Hvas   Tlf.: 8696 0167 
 
Sølvsten Vandværk  Søren Westermann Tlf.: 8696 0037 
 
Oldboysfodbold   Keld Jakobsen  Tlf.: 8696 0074 
 
Landsbyrådet   Hanne Wind-Larsen Tlf.: 8696 0037 
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Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. november. 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk  
eller  
Bjarne: banjon@post.tele.dk 

Den, der har landsbyens  
kønneste kone, har også  
den uroligste nattesøvn. 

 

!!OBS!! 
Petanque har 
flyttet Skjød 

Open til  
d. 22. august 

Der er Høstfest  
søndag d. 13. 
september   
Husk tilmelding 

Jeg skal på  
fisketur ved  
Gadekæret  

søndag  
d. 23. august 

 
 

Der er Pirater på  
legepladsen lørdag  
d. 22. august………. 
Tør jeg komme? 

Fællesspisningen  
d. 16. oktober  

er med spil og mad 

 
Jeg skal i Forsamlingshuset 
og forny mine anparter og 

ha’ gratis kaffe og kage  
d. 8. november 

Bliver Skjød mon 
årets landsby i 2009? 

Nu starter fodboldsæsonen  
igen for Skjød Oldboys.  

Kom og hep på dem 


