
Tidende 
14. Årgang  - 4. Udgave  - Nov. 2009   

Thea Kiil fangede 
en flot fisk  
ved fiske- 

konkurrencen  



 

 

 
Efter-LYS-ning 

Side 2 

Skjød Borger- og Idrætsforening efterlyser den eller de personer, som  
hen over sommeren har "lånt" de 3 bagerste pærer i klubhuset. 

 
Vi er ikke utilfredse med arbejdets udførelse.  
Kuplerne er skruet helt korrekt i efter udtagelsen af  
pærerne og stolen, som man har stået på, er sat pænt  
på plads igen. 
 
Henvendelse kan rettes til SBIF’s næstformand,  
Allan Kristensen, tlf. 8698 2736. 
 
Fuld diskretion!  

Skjød Borger– og Idrætsforening 

 
Nyd det!! 

Der sker rigtig meget i Skjød for tiden, især ved byens smukkeste sted,  
Gadekæret. 
 

Kiil og Nielsen er ved at lægge sidste hånd på det flotte anlæg omkring den gamle 
smedie, og andre steder på og omkring Bygaden er der aktiviteter, der forbedrer 
bybilledet. Det er meget positivt.  
Prøv at gå en tur efter mørkets frembrud og læg mærke til, hvor flot det tager  
sig ud, den gamle smedie, belysningen, springvandet, kirken.  

 

Næsten uanset hvorfra 
du betragter denne  
centrale del af byen, vil 
der møde dig et billede  
af noget, der var og er 
udover det almindelige.  
 

Noget der var engang, 
men også noget der kan 
bruges fremover. 
 
 
                  Allan Kristensen                    

              Skolebakken  



                                                

 

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 (kupon side 27) 
eller på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. november          

Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Fastelavnssoldat 2010 

Side 4 

Alle piger og drenge fra 0. klasse til 7. klasse inviteres til at gå fastelavnssoldat.  
En sjov og hyggelig dag, hvor børn på tværs af forskellige alderstrin har det rart 
sammen og medvirker til, at en gammel østjysk tradition fortsat kan bestå. 
 

Vi mødes søndag d. 7. februar kl. 10 til rundstykker hos prinsen, som er Nick på 
Bygaden 9. Denne formiddag hygger børnene sig sammen og får at vide, hvem  
de skal på hold med. Børnene fordeles sådan, at der er mindre og større børn på 
begge hold. 
 

Søndag den 14. februar kl. 8.30 mødes vi hos kongen Kasper Jakobsen på 
Skræddergyden 33. Børnene skal have spist morgenmad hjemmefra. 
Om formiddagen bliver børnene kørt rundt i biler. Soldaterne får middagsmad 
hjemme hos kongen. Om eftermiddagen går børnene rundt i Skjød by.  
Husk derfor varmt tøj.  
Fastelavnssoldaterne bærer uniform søndag den 14. februar og også  
under fastelavnsfesten.  
Sværd kan købes hos Jens Anton, Sparregårdsvej 6 i Skjød. 



Adventshygge i Skjød 
søndag d. 29.11. 

 

 

kl. 13.00  Adventsstuen i Skjød Forsamlingshus  
åbner med gløgg, æbleskiver, kaffe/te,  
adventssirupskage, adventssmåkager 

 

 Der er tegne-klippebord til de mindste   

 Tombola og fiskedam 
 

 Jan Fagerlin sælger adventskranse,  
kirkegårdskranse og meget andet julegrønt 

 

kl. 13.30  kører Hammeltoget rundt i byen (sidste tur køres 
når der ikke er flere passagerer, eller senest kl. 
16.00) Under togturen bydes der på en lille quiz 
(naturligvis med præmier) og et sted på turen  

 sendes børnene på adventsskattejagt  
(naturligvis med mulighed for at finde en skat) 

 

kl. 14.30 De kendte piger Helle og Anne Gössler  
 synger og spiller 
 

kl. 15.00 En kendt Skjødser fortæller en  
 julehistorie  
 

kl. 16.45 Lyset på kirken tændes og  
 Skjød Borger- og Idrætsforening tænder  
 juletræet ved Gadekæret  

Vi tror, julemanden kommer forbi og hilser på 
 

kl. 17.15 Adventssang og Lucia optog i kirken 
 

kl. 18.00 Adventssuppe og tarteletter v/Jytte  
i Skjød Forsamlingshus   

Tilmelding til spisning på kupon på side 27, eller i løbet af dagen 
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Mestertyven Kywlinge-Søren og hans meritter 

I forbindelse med sommerfesten i Skjød havde jeg  
fornøjelsen af, sammen med Søren Westerman, at 
guide på en lille byvandring. 
En af historierne jeg kunne berette om, var historien om 
den legendariske Kywlinge-Søren.  
En historie de færreste, her på egnen, kender til i dag. 
Hele historien fylder vel en ca. 20 – 30 sider i tidsskriftet 
Østjysk Hjemstavn årgang 1941. 
Det vil selvfølgelig være for omfattende at gengive den-
ne beretning i sin fulde længde, men skulle nogen have 
lyst, er de velkommen til at se artiklen på Lokalhistorisk 
arkiv i Hammel. 
 

I sommeren 1790 nedkom en omløberske (tigger) kaldet Ane Hvammes med en 
søn i byen Harridslev lidt nord for Randers. Hun formåede at bilde præsten ind, at 
barnets far var en Søren Jacobsen der, året før, var død i Thorsager ved Rønde. 
Det nyfødte barn fik navnet Søren efter sin far. 
 

I 1801 Finder vi Ane Hvammes i Lindgårde ved Skjød, hvor hun bor til leje hos en 
gårdmand sammen med sønnerne Søren på 11 år og Hans på 16 år. 
Næste gang man hører om Søren er, da han sidder arresteret i Randers tiltalt for 
tyveri. Under retssagen kommer Søren med en længere fantasifuld udredning om 
sit liv og levned med at tjene bønder på Skjødkanten. 
 

En af historierne Søren fortæller er, at han engang, mens han boede i Hasle,  
var blevet bidt af en gal hund, der var ejet af stiftsamtsmand Güldencrone.  
Dette havde berøvet ham forstanden, så han måtte tilbringe 2 år i Dårekisten i 
Aarhus. 
 

I 1814 begik Søren et skæbnesvangert tyveri hos en gårdmand i Keilstrup ved 
Rønde. Udbyttet blev under restsagen opgjort som følger: 
 

 1 foldekniv     1 rødblommet tørklæde, samt et sort og brunt ditto 
 2 dusin knapper 1 blåtavlet klæde  
 1 firkantet pægelflaske 1 bomuldsklæde 
 1 bog med penge 1 hvidt kramlærredsklæde 
 1 ost 1 halstørklæde 
 11 pund brød 1 kjartans lærredsklæde  
 5 pund smør 1 halstørklæde med  
 10 pund uld 1 rødblommet gyldenstykkes hue 
 5 pund hør 1 lyseblå damaskhue 
 1 kort hvid trøje 1 par messing hosepinde 
 1 brev knappenåle 
 1 spejlglas 

Fortsættes næste side 

Søren og Poul  
fortæller…. 
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Tyveriet i Keilstrup indbragte Søren 1 ½ år i tugthuset. Aldrig så snart han var 
kommet ud igen, genoptog han sit gamle fag indenfor tyveribranchen. 
Snart gik det galt igen, og han blev arresteret hos sin veninde i Skave på 
Holstebroegnen. Denne gang blev straffen fastsat til 5 års ubetinget fængsel,  
men både landsretten og overretten skærpede dommen til kagestrygning (pisk)  
og slaveri på livstid i stokhuset i København. 
 

I 1819 blev Søren indsat i stokhuset. Efter seks år lykkedes det ham, efter et par 
forsøg, at undslippe og komme med færgen til Aarhus. Snart var han igen at finde 
på Skjødegnen, i fuld gang med at genoptage sin gamle metier. 
 
 

Kywlinge Sørens flugtforsøg 
Efter oprulningen af en stor tyvebande, der havde huseret i hele den østlige del af 
Jylland, bliver Søren udpeget som en af de hovedansvarlige og indsat i arresten i 
Aarhus, under streng bevogtning. Specielt en af fangevogterne, kaldet sultan, har 
et godt øje til Søren. Denne fangevogters modbydeligheder foranlediger Søren til 
at planlægge en flugt fra fængslet. 
Han borer ved hjælp af et søm fra sin seng, stenene i loftet ud og flygter. 
Efter en storstilet menneskejagt i nærheden af Ry, hvor Søren får et skud hagl i 
armen, fanges han atter og genindsættes i Aarhus arrest. 
Ganske kort tid efter forsøger Søren atter at flygte, men det mislykkedes. Sørens 
evner som udbryder bliver nu taget så alvorligt, at han lænkes til væggen med to 
kæder og halsjern. Om natten er han ud over lænkerne, fikseret til sengen med en 
spændetrøje og der er uden for cellen skærpet bevogtning af to gendarmer døg-
net rundt. 
Alligevel lykkedes det Søren at frigøre sig ved hjælp af helt banale værktøjer som 
et søm, en skarpfilet vindueskrog og en indsmuglet kniv. 
 

Søren pågribes i nærheden af Skanderborg. Aarhus Stiftstidende beretter om 
flugten og befolkningen i Østjylland er opskræmte. En gårdejer bliver opmærksom 
på, at et eller andet er galt, da hunden glammer heftigt en nat. Han opdager et par 
træsko på et stendige og tænker straks på Kywlinge Søren. Han tilkalder hjælp fra 
karlene på gården og de nærmeste naboer. Snart finder de Søren sammenkrøbet 
i gårdens bageovn. Han arresteres og bringes til gårdens folkestue.  
I ventetiden, på at politiet fra Aarhus skal nå frem, keder Søren sig og beder om at 
låne et par strikkepinde. Inden dagen bryder frem, har han strikket en nathue. 
 

Under stor folkelig opmærksomhed bliver Kywlinge Søren bragt tilbage til arresten 
i åben hestevogn og over for Aarhus Stiftstidende proklamerer han, at han blot var 
stukket af for at ønske sine gode venner godt nytår. 
 

Søren bliver genindsat i arresten og endnu en gang skærpes sikkerheden betyde-
ligt. Ikke alene fikseres han endnu kraftigere, men nu underlægges arresten og de 
øvrige indsatte, hver aften for en grundig inspektion. Alligevel sker det umulige. 
Næsten. 
Fangevogterne finder Søren næsten fri af sine lænker og atter på vej ud i frihe-
den. Ved hjælp af et søm og et par flintesten, han har gravet ud af et rottehul, har 
han formået atter en gang at slippe fri af sine lænker. 
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Igen i Slaveriet 
Tålmodigheden er nu brugt op fra myndighedernes side. Søren dømmes til bræn-
demærkning og slaveri på livstid. Han genindsættes i stokhuset i København, ved 
kongelig recript benådes han dog for brændemærkningen. 
 

I Aarhus Stiftstidende kunne man læse følgende: 
Den berygtede Kylling-Søren samt hans værdige staldbrødre Peder Dick og Ras-
mus Lollænder blev i Gaar Nat, under en Millitærbevogtning af en Corporal og 4 
Dragoner, tilsøes transporteret herfra til Slaveriet i Kjøbenhavn. To Aftner i forve-
jen havde Kylling–Søren været nær ved at bryde ud igjen. En stor Mængde Men-
nesker havde samlet sig for at see hans Henfart. 
 
Kywlinge Sørens løsladelse og død 
I de følgende 23 år var der tavshed om Kywlinge Søren, men den 23. oktober 
1854 bragtes denne nyhed i ”Randers amtsavis”: 
En i sin Tid i Jylland meget bekjendt Person ”Kylling–Søren har i afvigte Uge været 
indlogeret i Arresten her i Byen, indtil han derfra kunde afgaa til sin Hjemstavn i 
Frijsenborg – Egnen. I en række af 23 Aar har han været i Slaveriet, men er nu, 
paa kongens Fødselsdag bleven benaadet. 
 
Søren tilbage i Skjød  
Kywlinge Søren blev placeret i fattighuset i sin hjemkom-
mune Skjød. Her døde han den 16. december 1856. 
Til sogneforstanderskabet opgøres udgiften fra fattighuset 
som følgende: 
3 mark og 2 skilling for pasning og pleje af Kywlinge  
Søren under hans sygdom, samt 5 rigsdaler til ligkiste. 
 

Kywlinge Søren blev 66 år. 
 
Kywlinge Sørens Efterkommere 
Søren havde en søn, der var belastet af den sociale arv. 
Han havde et hus i udkanten af Tinning Mose. Her blev 
der fundet en del tyvekoster. Efter et fængselsophold opgav sønnen tyveriet.  
Han døde i Vitten i slutningen af 1890erne. Kywlinge Sørens barnebarn, Anders, 
var en kendt og agtet træskomand, han boede i Lyngå, hvor han døde i 1926. 
 
Kywlinge Sørens danse 
Efter sigende har folk på Skjødegnen kendt til den melodi Søren sang, da han  
ørste gang blev pisket under slaveriet i København, også andre melodier og  
folkedanse om Kywlinge Søren skulle være brugt på Skjødkanten. 
Et lille udsnit af noderne til Kywlinge Sørens dans findes sammen med artiklen i 
Østjysk Hjemstavn.  

Poul Nørgaard  



 

 

 
Skjød Forsamlingshus arbejder….. 
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Der har været skrevet meget om nye toiletforhold i Skjød  
Forsamlingshus, og skriveriet fortsætter. Siden sidst er der 
blevet skrevet rigtig meget om Forsamlingshuset.  
Der er skrevet flere ansøgninger om midler til optimering  
af huset. Når jeg skriver optimering, er det fordi vi har lært,  
at det ikke er ligegyldigt, hvilke ord, der bliver brugt i ansøg-
ninger. En ombygning af et gammelt forsamlingshus giver 
således ikke de store muligheder for at få midler i hus. Men vi 
vil virkelig også gerne optimere Skjød Forsamlingshus.  
Projektet med optimeringen af huset skulle have en titel og 
valget faldt på Innovationshuset 2010.  
 

Her bringer vi et lille udklip fra ansøgningen til LAG (Lokal 
Aktions Gruppe) Lokale og Anlægsfonden samt Landsbyrådet 
i Favrskov Kommune. 
 
Baggrunden 
Baggrunden for projekt Innovationshuset 2010, er ønsket om at skabe et hus, 
hvor der er mulighed for stort set alle former for aktiviteter. 
Vi ser det derfor som en nødvendighed, at der etableres handicaptoilet, og at de 
nuværende toiletter på første sal flyttes ned i stueplan. Da målgruppen for brugen 
af huset er alle aldersgrupper, også kørestolsbrugere og gangbesværede, er det 
uhensigtsmæssigt, at toiletterne i dag befinder sig på 1. sal, ligesom det heller 
ikke er hensigtsmæssigt for forældre med små børn. 
For at få et brugervenligt hus, ser vi det som en nødvendighed at forbedre de nu-
værende og utidssvarende forhold. Herved kan huset anvendes meget mere 
bredt, til gavn for borgerne i Skjød og omegn. 
Nye AV installationer vil forbedre husets anvendelsesmuligheder betragteligt. 
Opsætning af det nye musikanlæg med trådløs mikrofon kan være med til at frem-
me følgende aktiviteter: gymnastik, foredrag, generalforsamlinger og dans. 
 
Beskrivelse af projektet. 
Der indrettes depotrum til borde, stole, musikanlæg, evt. gymnastikredskaber, 
lærred, projekter og andet IT udstyr. 
Der installeres nyt energibesparende oliefyr med ny stålskorsten. 
Der er valgt oliefyr, da der i Skjød ikke er mange alternativer. Vi har ikke nogen 
forsyningslinier med gas eller fjernvarme.  
Muligheden for anvendelse af varmepumpe og andre alternative opvarmnings- 
muligheder er undersøgt, men disse løsninger er vi blevet frarådet på grund af 
husets indretning, og husets geografiske beliggenhed. 
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På 1. sal frigives ca. 37 m2, til et multirum, hvor mindre møder kan afholdes.  
Det kan eksempelvis være bestyrelsesmøder, internet café, rullestue og meget 
mere. I multirummet vil der blive plads til 12-15 personer.  
I de tilfælde, hvor et lille mødelokale er tilstrækkelig, ser vi det som en stor  
energibesparelse.  
 

For at optimere adgangen til den store sal og adgangen til multirummet på 1.  
sal, er det nødvendigt at flytte og erstatte den nuværende trappe med en mere 
gåvenlig. 
Projektet skulle gerne føre til, at alle har mulighed for at bruge huset og dets  
faciliteter. 
At en husstandsomdelt folder, hvori alle aktiviteter beskrives, skal føre til øget  
aktiviteter i huset. En ny hjemmeside om Skjød Forsamlingshus med blandt andet 
online kalender skal øge tilgængeligheden og interessen for huset.  
Hjemmesiden vil også kunne dække byens andre foreninger. 
 

Alt dette er et projekt til ca. 800.000 kr. 
 

Vi har søgt LAG (Lokal Aktions Gruppe) om 300.000 kr.,  
og vi er indstillet til at få 280.000 kr.  
I Lokale og Anlægsfonden er vi indstillet til at få 130.000 
kr. og vi var søgt Landsbyrådet om 200.000 kr.  
Tilskuddet fra LAG afhænger af, at vi opnår minimum 
250.000 kr. fra anden offentlig myndighed. 
Derud over vil vi også søge andre fonde, og ikke mindst 
håber vi på beboernes opbakning.  
 

Vi inviterer til gratis fællesspisning den 5. februar kl. 18.00, hvor vi vil  
orienterer om projektet, og hvor du kan komme med dit bud på, hvad  
du kan hjælpe med.  
 

Vi håber virkelig, at I vil være med til, både fysisk og økonomisk at moderniserer 
vores hus.  
Hvis, og jeg skriver hvis, for der er lang vej endnu, men hvis optimeringen bliver 
en realitet, vil vi få brug for jeres hjælp.  
Vi arbejder på at strikke en model sammen, hvor alle får mulighed for at give en 
håndsrækning. 
 

I bestyrelsen synes vi selv, at vi gør et kæmpe arbejde, for at byen kan bevare et 
samlingssted. Det håber vi naturligvis, at I vil være med til. 
 

Ud over de mange timer som vi indtil nu har brugt på bare at få lavet tegninger, 
indhente tilbud og skrive ansøgninger, så har vi da også haft tid til at stable  
arrangementer på benene.  
Arrangementerne er beskrevet andet sted i bladet. 
Vi glæder os rigtig meget til jeres opbakning og til at se jer.  

 

 
På bestyrelsens vegne 

Henny Josefsen 
 



 

 

 
Børnenes dag 2009 
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Den 22. august afholdt Skjød Borger- og Idrætsforening børnenes dag.  
 

Temaet i år var ”Pirat fest”, og der dukkede et væld af små pirater op til en  
piratpyntet legeplads!!  
Arrangementet startede kl. 13.00 og gæsterne blev budt velkommen af en lidt  
fordrukken kaptajn!  
Derefter blev der budt op til sørøverdans og efterfølgende underholdt kaptajn  
Bangebuks med tryllerier. Der blev dernæst afholdt en skattejagt i området og der 
blev fundet utrolig mange skatte – guldklumper, guldservice etc.  
Der blev desuden lavet en tømmerflåde, som senere blev søsat i Gadekæret.  
Alt i mens blev der fabrikeret sørøverhatte og sørøversværd.  
 

I alt var fremmødet på ca. 30 børn samt deres forældre og rigtig mange havde 
lavet udklædninger – prisen til årets bedste udklædning gik til Majken – tillykke 
med prisen! 
 

Borgerforeningen vil desuden gerne takke alle de frivillige for hjælpen til at skabe 
en rigtig god dag. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening. 
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Børnenes side 

Det er denne gang Hjalte Øster Særkjær 
på 2 år, der har lavet en flot tegning  

til Skjød Tidende.  
Hjalte fylder 3 år d. 30. november og bor 

på Skræddergyden  



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Fiskekonkurrence var en succes 
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En dejlig søndag i august blev der afholdt 
fiskekonkurrence ved Gadekæret. Der var 
stor tilslutning, sågar var der deltagere  
både fra Hammel, Hinnerup og Randers.  
 

Med ca. 30 tilmeldte børn og kun fem  
voksne var det de yngste, der var bedst  
repræsenteret i selve konkurrencen, men 
børnene havde til gengæld en masse  
hjælpere med, så der var trængsel på  
promenaden. 
 

Der blev solgt fiskestænger både til store 
og små, som SuperBrugsen i Hammel  
havde været så flinke til at skaffe til en  
meget favorabel pris. Tak til dem. 

Vinderen af juniorklassen både for 
flest og største fisk blev Mathias 
Mundt, 7 år fra Hinnerup og i Senior-
klassen vandt Martin Ildvad fra  
Randers for flest fisk og Erik Særkjær 
for største fisk. Erik Særkjær var også 
tovholder på arrangementet. 

Til de heldige vindere var der spon-
sorpræmier fra Grejbiksen i Trige.  
Også tak til dem. 
I alt blev der fanget ca. 400 fisk  
(de mindste helt ned til 10 cm) hvilket 
svarede til ca. 30 kg.  
 

Vi har helt sikkert planer om at gentage succesen næste sommer.  
Der var flere, der udtrykte ønske om, at der blev solgt lidt frokost, og det er da  
også noget, vi vil tage op til overvejelse, men om det kan lade sig gøre, afhænger 
bl.a. også af, hvor mange hjælpere vi kan skaffe.  
 

Andre gode idéer i forbindelse med dette eller andre arrangementer i SBIF er altid 
velkomne, og I kan selvfølgelig altid kontakte et af bestyrelsens medlemmer.  
 

Til sidst en stor tak til alle der deltog eller bare kom forbi og kiggede. Det er meget 
sjovere at arrangere noget, når der er så stor opbakning til det. 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Tove Mortensen havde taget Mads med,  
og han fangede en skildpadde………. 

Ida Kiil fangede en flot guldfisk 
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Sidste nyt fra Skjød Petanque 
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Vi har afholdt to turneringer. Skjød Open, hvor der var 4 hold fra Farre, 1 hold fra 
Vellev og 6 hold fra Skjød. 
Det var en rigtig hyggelig dag, hvor der også var en del forbi for at kigge. Den af-
sluttende finale stod mellem: Brian, Henning og Allan mod Jytte, Berit og Bruno. 
Vinderen blev Brian, Henning og Allan. 
Årets sidste turnering var Skjød mesterskabet. 
Der var 16 tilmeldte. Selv om vejret drillede med regn og blæst, havde vi en god 
dag. Kampen om 3. og 4. pladsen var en familiefejde mellem Tove og Rasmus. 
Det var Rasmus, der sejrede og endte på en flot 3. plads. Finalen stod mellem 
sidste års vinder Rosa og Henning A. Til sidst måtte Rosa dog se sig slået og det-
te års Skjød mester er således Henning A. Tillykke herfra. 
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at takke vores sponsorer, der altid er villige 
til at give flotte gaver til vores turneringer. Frisch, Rema 1000 Brabrand, Salon 
Jytte, Centrum tøj, Kiil og Nielsen, Pasgaard & Juul, De grønne busser, Lyngå 
autoværksted, Børge Bach og sønner, Sparekassen Østjylland, Skjød smede  
og maskinfabrik, Skjød tømrer og formsnedkeri, Hp el, Salon Riva, Carteam og 
Nordea. Vi ønsker jer en god vinter og håber vi ses næste år. 

 

Skjød Petanque  

Henrik Andersen, vandt 
årets Skjød Mesterskab, 
og fik mange præmier 

Rosa Højgaard 
kunne smile, 
selv om hun 
måtte tage til 

takke med  
2. pladsen 
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Fodboldafslutning 2009 - Oldboys-talenterne 

 
Vedligeholdelse af Gadekæret 

Vi har fået en aftale med kommunen om, at vi, som vedligeholdelse, må fjerne de 
piletræer, som hænger ud over vandspejlet i Gadekæret.  
Herved fås et større vandspejl.  
Det kan give nogle skår, men det vil hurtigt blive pænt igen. 
 

Skal beplantningen langs kanten fjernes, skal kommunen give os en dispensation 
fra Naturbeskyttelseslovens §3, da Gadekæret er en naturtype, som er beskyttet. 
 

Rasmus Willumsen og Torben Bach sørger for det praktiske, så det regner jeg 
med er i trygge hænder. 
 

Hanne Wind-Larsen 

Det er ikke kun i tv, der er talenter.  
Det er der også i Skjød Oldboys fodbold - 
og nu skal I høre: 
Vi startede med en lille en til at varme os 
på til fodboldgolf, og så gik det bare  
derudaf til alle huller. Her er det så talenter-
ne kommer ind i billedet!  
Først skal det siges, at det er meget svært 
at spille fodboldgolf, og det gør det ikke 
nemmere, når man har fået en øl eller to 
eller.... 
 

Det blev en tæt kamp mellem talenterne, 
men der var tre af dem, der havde ekstra 
gode ben den dag. Det var Ole med 108 
point, Mogens med 106 point og som nr. et 
med 97 point Torben Dohn!  
Tillykke med det! 
 

Så gik turen hjem for at få vasket sveden af 
den sporty krop - og dem som har fulgt os 
til hjemmekampene, ved at vi har nogle flotte, veltrænede kroppe, og er der nogle, 
der har spørgsmål eller kommentarer til dette, kan de kun besvares ved  
hjemmekampene! 

Torben Dohn vandt en vandvarmer 
af ældre model i fodboldgolfen 
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Vi mødtes, alle talenterne, med påhæng i FC Skjød's klubhus, hvor festudvalget, 
Lars, Anders og Carsten, havde gjort et rigtigt flot stykke arbejde.  
 

De havde fået fat i to søde piger til at stå i køkkenet, og til dem skal der lyde en 
stor tak for god mad og service. 
Så kom vi til det tidspunkt, vi alle ventede spændt 
på - cheftræner Kelds tale!  
Keld startede med at snakke om, hvordan det var 
gået i år, og der var kun roser til os som altid. 
Derefter skulle vi have afsløret årets stemme-
fighter. Den titel gik i år til Mogens.... godt gået! 
 

Keld havde, som noget nyt, en anden titel, han 
ville dele ud. Det er intet mindre end årets Bobler! 
Der er flere meninger om, hvad en Bobler er, men 
vi blev vist enige om, at det er en, der altid går og 
fedter for træneren, og kan spille en hel kamp 
uden, at man ser ham, men som også pludselig 
kan spille en kanon-kamp.  
Den titel gik i år til Bjarne Andersen!  
Tillykke med det! 
Keld sluttede af med at sige tak for denne sæson, 
og der skal også lyde en rigtig stor tak til ham for 
hans store arbejde med os talenter! 
Tak for denne sæson, og så ses vi til hjemme-
kampene til næste år! 
 

PS. En stor tak skal der da også lyde til de søde rygere, det måtte stå ude  
og fryse, og tak for de kolde øl, I tog med ind! 

Mogens Falkenberg 

Mogens fik årets  
fighterpokal, godt gået…… 

Fredag d. 5. februar kl. 18.00 inviterer  
Skjød Forsamlingshus til gratis fællesspisning. 

 

Vi vil efter spisningen gerne fortælle, om projekt Innovationshuset 2010,  
herunder, hvad du kan gøre for, at det kan blive realiseret.   

 

Gitte Jakobsen og Mette F. Johansen, har lovet at kokkerere en menu  
bestående af pastagryde og svensk pølseret med salat og brød.  

Til kaffen er der lagkage.  
 

For at vi kan være sikre på, at der er mad til alle, bedes I tilmelde jer spisningen 
på kuponen på side 27 eller på mail til banjon@post.tele.dk 

 

Drikkevarer kan købes til rimelige priser. 
Skjød Forsamlingshus 

 
Gratis fællesspisning 
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Kort nyt 

Badminton 
 

Der er stadig ledige badmintonbaner mandag kl. 20.30 – 22.00.  
Prisen er kun 250 kr. pr. person. 
 
Har det interesse så kontakt Lis Busborg på 8694 4240. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 
 
Juletræstænding 
 

Husk juletræstænding d. 29/11 kl. 16.45 ved Gadekæret. Måske får vi igen besøg 
af julemanden. 

Skjød Borger- og Idrætsforening 
 
I en kælder sort som kul……! 
 

Kælderen under klubhuset, er ikke længere sort som kul. Takket være en ihærdig 
indsats, er det lykkedes Allan, at få bevilliget et loft, så det ikke længere drysser 
med rockwool!!! 
Og efter endnu flere timers arbejde, er der nu ryddet op, ryddet ud og ryddet på 
plads i kælderen, så det igen er muligt at finde det, man lige manglede. 
Tak for den store indsats Allan! 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

I forbindelse med mit arbejde som  
sagsbehandler, får jeg og mine kolleger  
ofte besøg af børn. 
 

Vi har længe ønsket os nogle kasser med 
legetøj, der kunne beskæftige børnene og 
forkorte ventetiden. 
’ 

Børnene er oftest i alderen 3-12 år, alt  
legetøj i hel stand har interesse  
(undtagen udendørs). 

Mariann Bohnstedt 
Skræddergyden 24, Skjød 

8691 2337 

 
Aflagt børnelegetøj søges 
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Kære Skjød 

Onsdag d. 09-09-09 kl.07.15 
skulle jeg og resten af os fra 
Skjød i min klasse, mødes ved 
Gadekæret, hvor vores klasse-
lærer Jørn og Jakobs mor  
Linda ville vente på os for  
derefter at cykle en 8 kilometer 
lang tur gennem Frijsenborg-
skoven og udenom. 
 

Da vi kom til Pøtmølle bakken, 
var vi rimelig mange, der trak 
op, og oppe for enden holdt vi 
en pause, hvor vi fik noget 
vand.  

Resten af vejen var det bare 
afsted og da vi kom op på sko-
len, skulle vi lige ha' en times matematik. Efter det skulle vi cykle igen med Jørn, 
Elin og resten af klassen. Det gik godt, men vi holdt to pauser.  

Da vi kom til Skjød, havde Maiken bagt fire lækre franskbrød og Line og Malene 
havde lavet saftevand, som vi fik. Klaus tog hjem efter en fiskestang, for han ville 
vise os, at der var fisk i Gadekæret, der gik ikke lang tid, før der var bid. Det var 
ikke en stor fisk, men den var der.  
Derefter gik vi op og så kirken og så ville Maiken S. vise sin lille hund og Line  
viste også hendes.  
Bagefter ville Martin gerne vise, hvor han boede i et stort hus.  

 

Til sidst skulle vi ned til 
forsamlingshuset og se 
det, og jeg havde bagt 
muffins.  
Da vi havde spist dem, 
skulle dem fra Hammel til 
at cykle hjem, men os fra 
Skjød, og Katharina fra 
Hammel, blev ved Gade-
kæret og hyggede os. 
Klaus fiskede og vi andre 
enten kiggede på, snak-
kede eller legede fange-
leg. Det var en fantastisk 
dag!  

Hilsen Sofie 

Sofie og alle kammeraterne fra 
klassen. Det er Sofie i midten  
i den prikkede trøje. 

Pause på Pøtmølle bakken 



 

 

….et sammenhængende stinet i Favrskov kommune. 
 

Nu får I muligheden for lokalt at være med til at skabe et sammenhængende stisy-
stem både i jeres lokalsamfund, men også i Favrskov som helhed. 
 

Hvordan det? 
LAG Favrskov, Favrskov Kommune, Landsbyrådet, Friluftsrådet, Danmarks  
Naturfredningsforening – og nu også jer - arbejder sammen om dette projekt,  
der går ud på 
 

- at få kortlagt kommunens nuværende stier og  
- udarbejde forslag til, hvordan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet 
  kaldet Favrskovruten. 

 

Resultatet af projektet bliver en mappe, der indeholder kort over eksisterende stier 
og ønsker til nye trampestier eller ”spor i landskabet” omkring de enkelte landsbyer. 
Hvis der findes egnede steder til bålpladser, shelters eller aktivitetspladser ser vi 
gerne, det tages med. 
 

I kender de lokale forhold  
Og vi har derfor brug for jeres bistand.  
 

Vi håber derfor, at I vil bruge vinteren til at skabe små lokale netværk, der har lyst til 
at bidrage med gamle kort og nye tanker, når foråret kommer og som også efterføl-
gende vil deltage i etablering af nye stier.  

 

Hvem er tovholder og hvordan skaber vi et effektivt netværk  
til at løse opgaven? 

 
 
 
 
 
 

Projektet igangsættes og 
drives af LAG Favrskov.  
 

Og netværket forventer  
vi at få skabt ved hjælp  
af Landsbyrådet og Dan-
marks Naturfrednings-
forening i fællesskab.   
 

Vi ønsker desuden, at 
involvere de lodsejere, 
der bliver berørt af  
planerne, til at deltage. 
 

 
Favrskovruten 
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Hvem får glæde af projektet?: 
Favrskovruten skal primært være til gavn for borgerne i kommunens landsbyer og 
landdistrikter.  
 

Men projektet skal også være med til at profilere kommunen over for turister og 
nye tilflyttere. 
 

Stierne skal medvirke til at gøre det mere attraktivt at bosætte sig udenfor hoved-
byerne, hvilket betyder at projektet direkte eller indirekte at berører de ca. 35 
landsbyer og 7 mindre centerbyer.  
 

Desuden forventes projektet at synliggøre de mange muligheder, vi har for cykel- 
og vandreture i kommunen, og ligeledes muligheder for overnatning i Bed & 
Breakfast eller i shelters, hvor de etableres. 
 

Hvem kontakter vi, hvis vi vil vide mere? 
Bestyrelesmedlem Torben Schach Møller på tlf. 8691 1279 eller  e-mail: 
schach12@msn.com  
 

Naturvejleder Lars Andersen på tlf. 2048 8071 eller e-mail:  
raadal3@gmail.com  
 
 

Her i Skjød vil jeg gerne være med til, at vi finder sammen og får kortlagt de 
stier, vi kender fra vores private ture rundt i lokalområdet. 
Meld dig på listen som vil ligge i forsamlingshuset ved de kommende arran-
gementer eller kontakt Hanne Wind-Larsen.  
 

Hanne Wind-Larsen 

Skjødseren står jo ved den gamle smedie.  
Af indlysende grunde står den netop der og ligner sådan en rigtig håndværker,  
der kan sit fag og er stolt ved det. 
 

Ved Skjødserens fod sidder en lille and. De to er fortrolige med hinanden, der er et 
sammenhold. 
 

Ved Skjødserens anden fod vil der blive anbragt en lille kompasnål, som  
stilmæssigt passer med Skjødseren.  
 

Den er designet af kunstneren herself, Birgit Sehested Christensen.  

Den vil vise, hvilken del af byen, nord eller syd, der har "håneretten".  
 

Som anden ved Skjødserens fod skal denne kompasnål tilkendegive fortrolighed 
og sammenhold i byen. 
 

                         Allan Kristensen 
            Skjød Borger- og Idrætsforening  

 
Skjødseren 



 

 

Stor var overraskelsen da vi hørte, at Skjød 
fortsat er med i opløbet om Region Midtjyl-
lands landsbypris på 150.000 kroner.  
Prisen er en del af den samlede indsats for 
udvikling i landdistrikterne. 
 

Skjød blev indstillet til prisen af Favrskov 
Lokale Aktions Gruppe (LAG).  
Begrundet i det store engagement, som I 
viser i lokalsamfundet for at fastholde  
og videreudvikle såvel Skjød by som hele 
sognet ud fra de initiativer og tiltag, som I 
har igangsat.  
Ideen om at kåre Årets Skjødser med en fin 
skulptur er også med til at sætte sit præg i 
landsbyen Skjød med dens ca. 250 borgere. 
Og jeres flotte Gadekær ved siden af den 
gamle smedje og tæt ved forsamlingshuset 
er også med til at give byen en stor signal-
værdi.  
Ikke mindst, så er udstykningen, som I har 
formået at få lavet et stort plus for udviklin-
gen i byen med mulighed for at unge famili-
er bosætter sig i lokalsamfundet. 
 

Siden pressemeddelelsen har vi haft travlt 
med at opdatere vores hjemmeside, så  
interesserede kan læse og se hvem vi er, 

hvordan vi i Skjød har arrangeret os i foreninger, hvad vores lille by kan tilbyde og 
hvem man evt. kan kontakte, hvis der er noget, der ønskes uddybet. 
 

Vi har ligeledes bedt vores samarbejdspartner om at huske at nævne Skjød,  
når det er relevant.  
 

Vi kan være stolte over at være kommet så langt og være så tæt på at blive  
Årets Landsby 2009. Vi kan håbe på, at vores sammenhold og vilje til at løfte 
overliggeren lidt højere hver gang vi søsætter et projekt er stærkt nok til at gøre 
os til en værdig kandidat. 
 

Den 16. december udløses spændingen. Et udvalg bestående af forskellige  
kompetente personer vil afsløre Årets Landsby 2009. 

Hanne Wind-Larsen 

 
Skjød dyster om Landsbyprisen 2009 
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Kan du kende dem? 

I dette nummer af Skjød Tidende er der hele 2 konkurrencer til det samme billede. 
En for børn og en for voksne. Børnene skal gætte, hvem der er på billedet, og de 
voksne skal gætte personerne bag.  
Skjød Tidende skal have dit svar i Forsamlingshusets postkasse inden d. 24.  
december, og der er naturligvis en præmie til de heldige vindere.  

 
Børnekupon 
 

Jeg gætter på det er: _______________________________der er på billedet. 
 

Navn: ___________________________________________  
………………………………………………………………………………………………. 
 

Voksenkupon 
 

Jeg gætter på det er: _______________________________der er på billedet  
 

Navn: ___________________________________________ 



 

 

 
Vinder af ”Kan du kende dem” 

I sidste nummer af Skjød 
Tidende havde vi fundet et 
billede frem fra 1997.  
 

Der var ingen der havde 
fundet det helt rigtige svar, 
men Connie Jørgensen, fra 
Glæsborgvej var tæt på. 
 

Nedenunder kan du se de 
rigtige svar fra den svære 
konkurrence. 

Det rigtige svar er set 
øverst fra venstre: 
Bo Jakobsen, Michael  
(Her mangler vi stadig  
efternavnet)  
Troels Jespersen,  
Christian Jørgensen, i 
nederste række fra venstre 
er det Keld Jakobsen,  
Rikke Pedersen og Hanne 
Wind-Larsen. 
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Tvillingedåb i Skjød 

Ja så kom den store dag, hvor vores 2 dejlige guldklumper skulle døbes af selve-
ste provst Anders Bonde. En dag vi har set frem til med stor glæde og en smule 
stress - for når man nu det hele, og er der noget, man har glemt? 
 

Ungerne klarede det rimelig godt i kirken, Nicoline var ikke så vild med orgelets 
høje toner og brokkede sig højlydt over dem, hver gang det stemte i, men da to-
nerne blev noget dybere, var det, som om hun faldt lidt til ro. Oliver tog det ikke 
helt så tungt, men var da også lidt ked af det for en kort stund. 
 

Det med vand i håret har vi ikke været så bekymrede for, da de begge er nogle 
værre vandhunde og det gik da også uden det mindste lille piv. Provsten er en rar 
mand og især Nicoline synes han var dejlig, da han var på hjemmebesøg, hun 
grinede og smilede konstant til ham og da han gik, blev hun helt ked af det... Ja 
man skulle tro hun var forelsket - det har vi grinet en del af her hjemme. Da 
det var allerhelgen søndag dåben fandt sted, blev der prædiket om både liv og 
død, noget begge forældre synes var meget passende, da Nicoline hedder Lilly  
til mellemnavn efter sin 
oldemor og Oliver hedder 
Ais efter sin oldefar, som 
begge desværre for længst 
er gået bort. 
 

Hvad festen angår, gik det 
over al forventning. Vi hav-
de booket forsamlingshu-
set, som vi jo er naboer til, 
så det kunne da ikke være 
nemmere, når vi liiige 
manglede dette eller hint. 
Både Nicoline og Oliver gik 
fra arm til arm hele aftenen 
og de hyggede sig vist lige 
så meget som gæsterne for 
der var ikke det mindste 
med dem. Faktisk var vi 
alle meget forundrede over 
at de var så rolige, glade 
og friske, når man tænker på, hvad dagen havde budt dem. 
 

Alt i alt en rigtig dejlig dag for både børn, forældre, familie og venner. 
 

P.S. Tak til de fremmødte skjødsere for lykønskningerne i kirken. 
 

 Hilsen familien Søgaard  

 
 

Fætter og gudfar Rasmus med Nicoline og  
bonussøster og gudmor Sarah med Oliver 



 

 

Tirsdag d. 15. december kl. 10.00 er  
der krybbespil i Skjød Kirke.  
 

For 14. gang fortæller Anders Bonde 
juleevangeliet mens Skjøds dagpleje-
børn trisser rundt iført hvide T-shirts, 
sækkelærred og  englevinger.  
De spiller Jomfru Maria og Josef mm. 
Det plejer de at klare rigtig godt.  
 

Der bliver sunget at par salmer og  
bedt en bøn og kirken plejer at være 
godt besøgt, for da jeg er den eneste 
dagplejer i byen, får jeg hjælp fra  
kollegaer i Hammel, som gerne tager 
bussen til Skjød for at være med.  
Mine 4 dagplejebørn er jo ikke nok  til  
at besætte alle rollerne i krybbespillet. 
 

Efter krybbespillet er menighedsrådet vært i forsamlingshuset, hvor de plejer at 
servere saftevand og pebernødder til børnene og kaffe til de voksne.  
Vi leger et par sanglege og hygger os.  
 

Så er man hjemme denne dag, og har man lyst, så kom endelig en tur op i kirken 
og se, hvad vi kan. 

Connie, dagplejer i Skjød 

 
Krybbespil i Skjød Kirke 

Mikkel som Josef og  
Emilie som Jomfru Maria 

Anders Bonde med Emilie og dagplejer Connie Svendsen 
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Tilmelding til fællesspisningen d. 5.  februar  2010 afleveres i Forsamlingshusets postkasse  
eller mail til banjon@post.tele.dk senest d. 1. feb.  
 

Voksne:  __________________________                          
 

Børn:      __________________________ 
 
Navn:     ______________________________________________________________ 
 

Klip…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tilmelding til Adventsfællesspisningen d. 29.  november afleveres i Forsamlingshusets postkasse  
eller mail til banjon@post.tele.dk   
 

Voksne:  __________________________                          
 

Børn:      __________________________ 
 
Navn:     ______________________________________________________________ 
 

Klip…………………………………………………………………………………………………………………. 
Tilmelding til Julefesten d. 20. november afleveres i Forsamlingshusets postkasse  
eller mail til banjon@post.tele.dk senest d. 16. november  
 

Voksne:  __________________________                          
 
Navn:     ______________________________________________________________ 
 

 
Julefesten i Skjød 

Som det kan ses i annoncen på side 3 i dette 
blad, afholder Skjød Forsamlingshus også  

i år en forrygende Julefest.  
 

Musikken er i sikre hæn-
der hos Peter Vildmand, 
der virkelig forstår at få 
folk op på dupperne og 

ud på dansegulvet.  
 

I år har vi overtalt Gitte 
Jakobsen til at være  

primus motor for  
madholdet, og vi lover,  
at folk og fæ nok skal  

blive mætte.  
 

Skjød Forsamlingshus 

Peter Vildmand er klar 
til festen, er du? 

 
Kuponer 



 

 

 
Opslagstavlen 

 
 
Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. februar. 
 

Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiil@vip.cybercity.dk  
eller Bjarne: banjon@post.tele.dk Tidende 

Der er skattejagt ved Adventshyggen i 
Skjød Forsamlingshus d. 29. november 

 

Jeg skal prøve  
Hammeltoget i årets  
landsby i Favrskov  
 

 
Der er også mad, drikke og  
julehistorier i Forsamlingshuset  

 
 

Det bliver vildt 
sjovt til Jule- 
festen i Skjød 

Hvis du gerne vil låne  
Forsamlingshusets rulle,  

så ring til Henny på  
tlf:. 8696 0167 

 
I Skjød Kirke 
kan du opleve 
et krybbespil  
d. 15. december  

Skjød Tidende  
ønsker alle en  

glædelig jul og et  
godt nytår 


