
Tidende 

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

• Efterårets arrangementer 
• Skjøds nye Forsamlingshus 
• Og meget mere, krydret med masser af billeder 

15. Årgang  - 3. Udgave  - August 2010   



 

 

 
Innovationshuset tager form 
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Innovationshuset 2010 
Skjød Forsamlings- og 
Multihus tager form.  
I daglig tale hedder 
det stadigvæk  
Forsamlingshuset. 
 

Der er gået 2-3 år  
med snak og ideer til, 
hvordan vi kunne  
forbedre forholdene i 
Skjød Forsamlings-
hus, og endelig fik vi 
da i bestyrelsen lavet 
en tegning til nye toilet 
faciliteter.   
 

En tegning som vi alle så, kunne blive en realitet.  
Vi indhentede tilbud fra håndværkerne, og vi fik lavet et budget, som lyder på 
859.000 kr. 
Vi søgte midler til udførelsen ved forskellige fonde, Landsbyrådet og LAG. 
 

Undervejs ændrede vi projektets omfang til også at omfatte første sal.  
Efter at toiletterne her er nedlagt, blev der plads til et mødelokale med ovenlysvin-
duer og synlige bjælker. Adgangen hertil blev også flyttet og en gåvenlig trappe 
sat op. 
 

 

Stor var glæden, da  
Gert Thiede, Gert Frisch  
og Poul Henrik Vallentin 
stablede et kæmpe vel-
gørenhedsarrangement  
på benene.  
 

Den 30. maj kunne de tre 
herrer overføre 54.000 kr. 
til hjælp til projekt  
Innovationshuset 2010.  
 

Det var - og er - bestyrel-
sen meget taknemmelige 
for. 
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Midt i det hele var bestyrelsen med til at afvikle byfesten. Her var det lige før, at vi 
syntes, at vi havde taget for meget på vores skuldre.  
 

Med Heidis formidable kunnen i et køkken, der næsten ikke eksisterede, lykkedes 
det at stable en aftenfest på benene med 
lækker mad og god musik, hvortil der blev 
danset flittigt.  
 

Under middagen blev bestyrelsen for 
Skjød Forsamlingshus udnævnt som årets 
Skjødser.  
Det ser vi som en kæmpe anerkendelse af 
projekt Innovationshuset 2010.  
Det var Bjarne og jeg, der modtog prisen 
og det er vi da stolte over. 
 

I det hele taget har vi fået rigtig stor opbakning til udførelsen af det enorme arbej-
de, det har været at skabe et nyt hus. Vi har endnu ikke opgjort hvor mange frivil-
lige timer, der er brugt på projektet. Men vi kan roligt sige, at de budgetterede 470 
timer overhovedet ikke slår til.  

Indtil videre, har over 50 frivillige personer givet en hånd med.  
De frivillige hænder har blandt andet udført nedbrydning, bortkørsel af   
murbrokker, trailertømning, forplejning, slibning, maling, rengøring i huset,  
rengøring af stole, VVS o.s.v. 
 

Der har været mange udfordringer undervejs. Som i en hvilken som helst anden 
ombygning opstod der nye ideer og overraskelser undervejs. Blandt andet fik 
Bjarne ideen til, at loftet i skænkestuen skulle males, og så skulle der naturligvis 
også nye lamper op. En almindelig dør blev ændret til en skydedør. Et loft blev 
hævet. Døre blev malet og meget, meget mere. 
Under hele byggeprojektet har det støvet rigtig meget. Lige meget hvor meget vi 
dækkede af, ja så trængte støvet ind alle vegne, så et stort rengøringsarbejde 
ligger forude.       Fortsættes næste side → 



 

 

Det har for bestyrelsen været en hektisk sommer, og meget af vores fritid er brugt 
i huset. Vi har haft et rigtig godt samarbejde på kryds og tværs, og der har ikke 
været nogen sure miner.  
Selv om vi synes, vi har arbejdet hårdt, så har vi bestemt også haft det sjovt. Der 
var jo fælles aftensmad, da det gik vildest til, og der var ølpauser og kaffepauser. 
Rigtig mange har kigget ind til os for lige at se, hvordan det går, og nogle er endda 
kommet med både snaps, øl og kage til os, når vi arbejdede. Det er fantastisk 
med al den opbakning, I har givet os. Som jeg startede med at skrive, så har der 
gennem 2-3 år været meget snak om projektet.  
 

 

Den største og sjoveste 
snak opstod, da huset 
fik en ny farve på faca-
den.  
Hold da op, hvor har  
det givet anledning til 
mange kommentarer.  
Nogle kan lide farven, 
andre bestemt ikke,  
og så er der dem, der 
mener, at det vist er en 
farve man lige skal  
vænne sig til. 
 

I skrivende stund er vi ikke helt færdige med byggeprojektet, men om ikke ret 
mange dage, skal den første fest holdes i huset.  
Vi glæder os rigtig meget til at vise jer det nye hus. 
Tak for hjælpen alle sammen. 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 
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Påmindelse om Børnenes dag  

I år bliver legepladsen forvandlet til et stort karneval, 
hvorfra samba-rytmerne vil strømme. 
Vi får besøg af to musiklærere, som vil spille musik  
og synge med børnene.  
Der vil ud over den sædvanlige præmie til bedste  
udklædning også være præmie til det bedste  
hjemmelavede rytmeinstrument. 
 

Et hjemmelavet rytmeinstrument kan være mange ting,  
men kan for eksempel være et rør, der lukkes i begge  
ender med nogle sten el. lign. indeni.  
Røret kan så pyntes, som man synes. 
 

Vi håber, at mange igen i år vil komme og hjælpe med  
at gøre Børnenes Dag til en hyggens dag  

lørdag d. 14. august fra kl. 13-17.  
 
Og intet karneval uden optog.   
Kl. 15.00 går vi rundt om Gadekæret, og alle der har lyst er velkommen til  
at komme og se de flotte udklædte børn (og forhåbentlige også nogle voksne) og 
lytte til rytmerne. 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Søndag d. 22. august gentager vi succesen med  
fiskekonkurrence i Gadekæret.  
 

Der vil som sidste år være præmier både til største og fleste 
fisk i både junior- og seniorkonkurrence.  
 

Sidste år var der ikke den store kamp i seniorkonkurrencen, 
så derfor opfordrer vi alle over 13 år om at deltage. 
 

Der vil blive solgt pølser og drikkevarer, og vi håber mange vil 
komme og nyde dagen med os. Vi starter kl. 10.00 og slutter 
kl. 14.00. 
Det vil være muligt at købe medestænger og madding til få penge. 
Præmierne er bl.a. sponsoreret af SuperBrugsen Hammel.  

 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

 
Fiskekonkurrence i Gadekæret  



 

 

 
Skjød er beslægtet med skød 
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Vi har fået lov til at gengive nedenstående artikel af Jytte Flamsholt  
fra Pensionist Tidende. 
 

Alt kommer til den, der kan vente, siger man.  
Vi håber, at vores læser Karen Olesen fra Ikast ikke er blevet alt for utålmodig, for 
det er nogen tid siden, hun opfordrede redaktionen til at undersøge, hvor navnet 
stednavnet Skjød stammer fra. Skjød er en lille by mellem Hammel og Hadsten, 
og her bor Karen Olesens søn og svigerdatter. 
Karen Olesen bad om at få bragt svaret på bagsiden af pensionist Tidende – og 
så tilføjede hun, at det blev spændende at se, om svaret kom med næste gang. 
Det gjorde det ikke, for da Karen Olesen stillede sit spørgsmål i begyndelsen af 
februar, var ”Må vi be’ om en forklaring” i fuld gang med en længere føljeton om 
Jeppe Aakjær og huset ”Jenle”, et navn der i øvrigt, så sent som her i skrivende 
stund stadig får læsere til at ringe til redaktionen med gode ideer. 
 

Men nu er turen kommet til Karen Olesens spørgsmål: 
Skjød kommer af  
et gammelt dansk 
navneord, skøt,  
der betyder en frem-
springende del, evt. 
fra et større hele - dvs. 
et fremspring.  
Navnet er også  
beslægtet med ordet 
skød. Det, vi ikke kan 
forklare, er, hvorfor 
lige præcis Skjød  
hedder Skjød.  
Efter højdeforskellene 
i området at dømme, 
skyder byen Skjød sig ikke frem i et ellers fladt landskab, som kunne have været 
en forklaring. 
Derimod kan vi fortælle, at Skjød er en by med ca. 250 indbyggere.  
Trods sin ringe størrelse har byen så meget at byde på, at Favrskov Kommune, 
hvor den ligger, indstillede den til Årets Landsby i 2009. Den vandt ikke prisen  
(det gjorde Janderup ved Varde), men Skjød hævder sig alligevel ved et aktivt 
lokalmiljø. Her er gadekær ved den gamle smedje, en nyudstykket bydel der til-
trækker unge familier, masser af liv i byens forsamlingshus, og indtil flere små 
virksomheder. Og hvert år kårer landsbyen ”Årets Skjødser”, en pris der gives til 
personer, som gør noget særligt for at holde landsbyen levende. 



 

 
Åbent Forsamlingshus 

Kom og se hvor flot  
Skjød Forsamlingshuset er blevet. 

 
Søndag den 5. september fra kl. 13 - 16  

vil vi gerne markere, at vi er blevet  
færdige med den omfattende ombygning. 

 
Vi byder på pindemadder og lidt at drikke. 

 
Hilsen bestyrelsen 

 
Høstfest 2010 

Den 19. 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 Heidis høstmenu  
i forsamlingshuset kl. ca. 18.00. 
 

I løbet af aftenen skal vi synge de kendte høstsange  
og høre årets høsttale v. Hanne Wind-Larsen. 
Der vil også blive vist billeder fra ombygningen af  
Skjød Forsamlingshus. 
       

Pris: 60 kr. pr. kuvert. 
Gratis for børn under konfirmationsalderen. 

Tilmelding til fællesspisning på kuponen side 23,  
som afleveres i forsamlingshusets postkasse eller  

på mail til banjon@post.tele.dk senest d. 15. september 



 

 

 
Skjød - et eksotisk sted at bo! 
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Når man bor på landet kommer man tæt på naturen og dyrelivet.  
Hare, ræv, sikahjort, rådyr, fasaner og agerhøns hører til blandt de dyr, vi  
almindeligvis ser, når vi bevæger os rund på matriklen – ja, og så er der jo  
også dræbersneglene, som stortrives overalt.  
 

Vi ser dog også ofte stålorme og indimellem en snog. Vi har for år tilbage set en 
over 1 meter lang snog ligge og sole sig ved soklen af en af længerne på  
gårdspladsen. 
 

Indimellem har vi også besøg af vildsvin i haven, som på forunderlig vis er  
kommet forbi det dobbelte hegn (med strøm), som omkranser Frijsenborgskoven. 
Vildsvinenes besøg kan ikke betvivles. De pløjer ganske enkelt græsset op. 
 

Forrige vinter havde vi besøg af en tyr eller ko i haven. Den satte store fodaftryk i 
den våde plæne, så det var ikke svært at se, at den havde stået og knubbet sig op 
af husmuren. Den stod i alleen en sen eftermiddag da jeg kom hjem fra arbejde. 
Tusmørket gjorde, at jeg havde svært ved at fastslå kønnet, men den så meget, 
meget stor ud. Væk var den, før vi kunne nå at gøre mere ved den sag. 
 

Hele denne herlige sommer har vi haft en kronhjort boende i vores rapsmark.  
På stort set samme sted har den gået og gnasket sig mæt.  
En gang i mellem stikker den hovedet op, så vi kan se det store flotte gevir,  
som den bærer på hovedet.  

 

I skrivende stund 
har vi så besøg af 
en påfugl.  

Pludselig stod den 
på trappen og  
kikkede ind af  
vores glashavedør. 
Den har været en 
tur i haven, men 
fandt hurtig vejen 
om til urtehaven, 
hvor den i hvert 
fald har forsynet 
sig med solbær.  
Hvem mangler 
mon den? 

 

Kom så ikke og sig, at Skjød ikke er et eksotisk sted at bo. 
                                         Susanne 

Glæsborgvej 26 



 
Oktoberfest 

Lørdag d. 16. oktober kl. 18.00 er  
Skjød Forsamlingshus igen klar 

med en nyskabelse i Skjød.  
 
 

 
 

Vi holder oktoberfest med  
en menu bestående af  

gullaschsuppe, 
wienerschnitzel m. gemüse,  

kaffe og Apfelstrudel. 
 
 
Der vil være passende underholdning i  
løbet af aftenen, og naturligvis øl i store krus! 
 

Prisen for at deltage i dette 
arrangement er kun 175,- kr. 
Tilmelding på mail:  
banjon@post.tele.dk eller  
aflevere kupon på side 23 i  
forsamlingshusets postkasse 
senest mandag  
d. 11. oktober. 

 

Mød op og vær med!  
Måske kan du møde bestyrelsen i tyrolertøj,  

eller din nabo i Lederhosen! 



 

 

 
Skjød støttede Innovationshuset 2010 

Side 10 



Side 11 

 

 

 
Sommerfestens gåtur 

En lille skare af friske Skjødsere valgte at følge med Poul Nørgaard og  
Søren Westermann på en vandretur i Skjøds omegn.  
 

Efter besøget i kirketårnet gik vi til Nordly, hvor Poul Erik Hansen havde givet os  
tilladelse til at gå ind på hans ejendom.  
 

På vej op i bøgeskoven kunne man i det fjerne høre 
en harmonika spille ”I skovens dybe stille ro”. Det var 
Orla Jensen, som tog imod os på den gamle danse-
plads midt på bakkeknolden.  
 

Ingen har rigtigt kunne fortælle, hvad der skete den-
gang, men vi, der var med på turen, snakkede om, at 
det var en tradition, som kendes mange steder.  
Måske opstod det spontant og sikkert før forsam-

lingshusets tid – måske var 
det datidens folk, der var på 
valsen, som valgte at mødes, 
spille og feste langt fra lands-
byen.  
Vi kunne forstille os, at det 
sikkert havde været muntert 
og at mange kærestefolk  
havde fået en svingom under bøgetræerne. Ja, vi fik da 
også en lille polka og en smagsprøve på, hvordan det kun-
ne have været med en svingom på dansepladsen. 

 

Herefter gik vi ned i engen, hvor Poul og Søren fortalte om spaltedalens dannel-
se, et helt specielt fænomen for vores område. Vi hørte om ugler, den røde glente 
og der blev fortalt om, hvordan man engang havde kunnet stå på skøjter ned gen-
nem dalen på en å, som i dag er fragmenteret til flere små vandhuller. Vi fik noget 
at vide om den natur, vi kunne se, lidt om floraen og at mange planter kan bruges 
bl.a. som snapseurter. Senere kom vi op over et lille overdrev og kunne se ud 
over området, hvor der tidligere havde været grusgrav og losseplads.  
Vi fik historien om københavnerens sommerhus, ja der kom mange spændende 
informationer. 
Det fantastiske var, at vi gik langs Kirkeskovvej og ikke fornemmede beboelse og 
vej. Det var først, da vi kom op, at man blev overrasket og kunne se, hvor tæt på 
Skjød denne lille ukendte naturperle er.  
Jeg vil gerne sige tak til Poul Erik Hansen, Henrik Nygaard og Niels Hellemann 
for at vi måtte gå ind over jeres ejendom. Det var en fin oplevelse. 

Hanne Wind-Larsen 



 

 

 
Nyt fra Skjød Petanque 
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Resultater fra  
Farsdagsturneringen  
d. 6. juni:  
 
1. Henning og Brian  
 

2. Rosa og Tove  
 

3. Peter og Erik 
  
 
 
 
 
 
 

Skjød Open er fastsat til lørdag den 11. september kl. 9.00 til morgenkaffe  
med brød. Det koster 100 kr. pr. hold á 3 personer. 
 

Tilmelding til Bruno 4010 9329 eller Henning 4082 5533 senest 7. september. 
 
 
Vi har udvidet banen med 
4 meter, så vi nu kan  
spille på 3 evt. 4 baner. 
 

Der er lavet terrasse  
nedenfor banen og lavet 
stakit uden om.  
Der er blevet klippet flot 
ned ind til naboen. 
 
 
På billedet modtager en 
glad bestyrelse penge  
fra Nordea Fonden til  
udvidelsen. 
 

 

Vi havde 4 hold til sommerfesten i Farre, desværre uden gevinster. 
  
Årsmesterskabet er fastlagt til d. 2. oktober kl. 10.00. 
  

Skjød Petanque 
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Afskedskoncert med The McCalmans 

Vores ”husorkester” - de skotske The McCalmans -  
spiller for sidste gang i Skjød Forsamlingshus,  

tirsdag d. 28. september kl. 20.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billetterne koster kun 125,- kr. og kan bestilles  
på mail til banjon@post.tele.dk  

eller ring til Bjarne på tlf.: 8696 0286. 
 

Efter koncerten kan der købes pølsebord til 40,- kr.,  
der bestilles sammen med tilmelding. 

 
 
 

Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Tak til sponsorer 
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For at kunne gennemføre byfesten i Skjød rent økonomisk er det nødvendigt, at  
vi har nogle sponsorer, som støtter os. Igen i år, har SBIF været ude med rasle-
bøssen og igen har imødekommenheden været stor. 
Skjød Borger- og Idrætsforening siger mange tak for den støtte, som vi har fået 
fra: Gert Frisch, Bus-Vagn, Sparekassen Østjylland Hammel, Kiil og Nielsen, Alex 
Pedersen, H.P.Elservice, Hadsten Hushjælp og Torben Bach. 

 

På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening 
Allan Kristensen 

 
Badminton 

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. 2. september mellem kl. 19.30 og 21.30. 
 

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 
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Nyt fra Landsbyrådet 
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Fra Landsbyrepræsentanten - men forhåbentlig ikke landsbytossen! 
 

Fra mine aktiviteter i LAG og Landsbyrådet kan jeg fortælle lidt om, hvad der er 
sket i siden sidst. 
 

Landsbyrådet har besluttet, at landsbyer som ønsker det, kan tilkendegive om 
deres landsby på nuværende tidspunkt ønsker at deltage i et projekt om lokale 
udviklingsplaner. Jeg har på Skjøds vegne sagt ja til, at vi gerne vil deltage.  
 

Udviklingen af lokale udviklingsplaner vil ske i samarbejde med landsbyrådet, 
LAG-Favrskov og landsbyen. Nu kan vi vente spændt på, om der kommer penge 
til projektet, som på en eller anden måde kan komme os til gode. Jeg er meget 
spændt på, hvad det kan udvikle sig til for Skjød. 
 

Landsbyrådet har sat en proces i gang om formidling og kommunikation. Opgaven 
er at udforme informations- og kommunikationsmateriale for både intern og eks-
tern kommunikation for landsbyerne. Vi mangler en hjemmeside om landsbyerne i 
Favrskov. Også dette 
projekt forventer jeg 
mig rigtig meget af. 
Mange af vores aktivi-
teter, informationer og 
tanker vil blive synlige 
og hjemmesiden  
forventes at blive  
bindeleddet mellem 
landsbyerne, så vi 
kommer til at stå  
stærkere sammen.  
 
 
 

I LAG kører der et projekt med formålet at analysere og undersøge behovet for en 
bedre transportdækning i landdistrikterne. Hvordan kan dette behov fremover 
dækkes bedre, blandt andet ved brug af moderne elektronisk teknik, teletaxier, 
telebusser, nabo- og fælleskørsel. Disse tiltag vil formentlig langt henad vejen 
bedre kunne dække morgendagens transportbehov i landdistrikterne end store 
rutebiler med få faste afgange. I projektet har man set på hvilke mulige tiltag der 
er for at dække transportbehovet eller rettere, hvordan man med moderne elektro-
niske medier kan skabe kontakt til brugerne af kollektivtransport. Landsby-
pedelordningen er nævnt som en mulig løsning til at løse transportproblemet i 
landdistrikterne. Delebiler, som praktiseres en del i byerne, blev også nævnt som 
mulige løsninger og ikke mindst så blev det nævnt, at Midttur burde være mere 
synlig, så borgerne også ved, at det eksisterer og benytter det. 
 

Fortsættes næste side → 
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Til oplysning kan det kort tilføjes, at Midttur er kørsel fra dør til dør i gadeniveau, 
og adskiller sig fra almindelig taxakørsel ved, at du kan køre sammen med andre. 
Bilen kan derfor køre en mindre omvej, men du betaler altid kun for den direkte 
vej. 
 

Midttur kan bruges af alle, til f.eks. besøg, fritidsinteresser, læge, indkøb eller an-
dre formål. Turen skal enten have start- eller slutadresse i Region Midtjylland, og I 
kan maks. være seks personer på samme tur.  

Når du bestiller en Midttur, får du oplyst, hvornår du bliver hentet.  
Al kørsel foregår med taxaer, små busser og kørestolsvogne. 

Der køres alle dage kl. 6.00-24.00, men ikke 24. og 31. december.  
Du kan læse mere om Midttur på http://www.midttrafik.dk/k%C3%B8replaner/
midttur. 
 

Nu er Projektet “Favrskovruten” endelig igangsat. Projektet har til formål at gøre 
det mere attraktivt at bosætte sig og højne kvaliteten i landsbyerne ved at forbedre 
adgangen og kendskabet til den omliggende natur.  
For at nå hertil må interesserede i landsbyerne og landdistrikterne bidrage med 
lokal viden og ønsker til den omgivende natur og til et sammenhængende stinet i 
Favrskov Kommune.  
Dette gøres ved at deltage i registreringen omkring uge 41 sammen med projekt-
leder Lars Andersen fra Laurbjerg og Hanne Wind-Larsen samt andre lokale delta-
gere. 
 

Projektet går ud på: 
• at få kortlagt kommunens nuværende stier og udarbejde forslag til, hvor-

dan de kan suppleres og bindes sammen i et stinet kaldet Favrskovruten. 
 

Jeg hører gerne fra dig om dine stiforslag her i området. 
 

Hanne Wind-Larsen 



 
Kan man ”stole” på naboen! 

Tirsdag den 27. juli – en dag 
med udsigt til dejligt sommer-
vejr og en temperatur på om-
kring 22 grader, inviterede vi 
vores gode naboer Lars og 
Merethe, Anders og Patricia 
på eftermiddagskaffe og af-
tensmad med den bagtanke, 
at vi godt kunne bruge et par 
ekstra hænder til en lille opga-
ve vedr. forsamlingshuset. 
 

For historien var den, at vi den 
1. juli havde sendt en mail til 
Bjarne og spurgt, om der var 
noget, vi kunne hjælpe med i 
forsamlingshuset. Bjarne var ikke sen til at svare tilbage. I kan komme og hente 
alle stolene, gøre dem rene og opbevare dem, til de skal bruges igen i august, 
stod der i Bjarnes returmail. Vi behøvede nu slet ikke at hente stolene, for Bjarne 
var øjensynlig bange for, at vi ikke ville slå til, så han og Erik Bach kom selv med 
de 100 stole på ladet af Eriks bil.  

Den 27. juli blev en lang dag med  
stolevask på gårdspladsen, kaffe i 
haven – øl i maven og hyggeligt  
samvær for både børn og voksne.  
Fra morgenstunden blev der indledt 
forsøg med et par enkelte stole 
(kunne de mon tåle vand og sæbe?) – 
der blev lagt en slagplan for, hvordan 
opgaven kunne gribes mest effektivt 
an og Ole opbyggede en vaskeplads 
af paller belagt med en træplade og 
plast.  

 

Efterhånden som hjælpen strømmede til, blev det til et rent samlebåndsarbejde. 
Først blev alle stole hentet ud af den gamle kostald, hvor de stod stablet på rad 
og række. Herefter blev stolene blæst af for det støv, de havde samlet under ned-
brydningsarbejdet i forsamlingshuset. Så blev stofsæderne skruet af og vasket i 
sæbevand. Alle stole blev grundigt sæbet ind, skyllet af igen i rent vand, tørret af 
og sat til tørre på gårdspladsen. Langs alle mure blev stolesæder sat på højkant til 
afdrypning. 
Flere af stolene kunne fortælle deres egne historier om gode fester med kaffe, 
rødvin og brun sovs. Enkelte stole var også forsynet med tyggegummiklatter – 
som åbenbart var blevet glemt af ejermanden.               Fortsættes næste side → 
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Ole og Lars fik opgaven med at skrælle kartofler til vores aftensmad. De største  
drenge Kasper, Mathias, Frederik og Kristian slog telt op i haven, mens den lille 
Esber på 3 år var mere tiltrukket af vandslangen, som gav våde bukser,  
efterhånden som eftermiddagen skred frem.  

Timingen var perfekt, for da Ole var klar med ovnbagt kylling, nye kartofler og 
salat på terrassen, var vi piger netop blevet færdige med den sidste stol. Vi nød 
et velfortjent måltid (syntes vi selv). 

 

De store drenge besluttede herefter at  
overnatte i telt og Anders og Patricia  
kørte hjem med deres trætte børn.  
 
Vi takker for den kærkomne hjælp fra  
gode naboer, som dog ikke undlod  
bemærkninger om, hvad de mon kunne  
forvente næste gang, de bliver inviteret  
på kaffe.  
 
Og hvad kan man så lære af denne historie.  
Man skal ikke ”stole” for meget på naboen. 
 

Susanne  
Glæsborgvej 26 
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Byfesten 2010 

Årets byfest foregik igen, og i strålende vejr, 
ved gadekæret med morgenandagt og kaffe-
bord som en god start.  

 

Igen var foreningerne i Skjød:  
Jagtforeningen, Forsamlingshuset, Borger- 
og Idrætsforeningen, Menighedsrådet og  
Petanque, gået sammen om arrangementet 
(når man løfter i flok.......) 

 

 
 

Så gik det ellers slag i slag med vete-
ranbiler, kirketårnsopstigning, natur-
vandring, kanosejlads og hoppeborg 
indtil middag, hvor Jagtforeningen, 
ligesom sidste år, på bedste vis  
havde forberedt helstegt pattegris med 
tilbehør. 

 

Eftermiddagen bød bl.a. på tovtræk-
ning, som sydbyen atter vandt og 
hermed "håneretten" i endnu et år og 
kanokonkurrence for barnlige sjæle 
over 18 år. Det var en helt forrygende 
oplevelse for os alle at se det indre 
legebarn komme til fuld udfoldelse i 
begge konkurrencer. Tak for det!! 

 

Endelig må vi jo ikke glemme kampen om 
Den gyldne Kagerulle. Hele 9 kager var det 
blevet til, så ingen gik forgæves og der var 
mere end 1 stykke til hver. 
                
             

       

                    Fortsættes næste side → 



 

 

Festen om aftenen foregik i teltene, da Forsamlingshusets 
indvendige tilstand for tiden er ret uoverskuelig.  
Også den del af arrangementet forløb på bedste vis med 
bl.a. kåring af ÅRETS SKJØDSER, som, ikke uventet,  
blev Skjød (Innovations-) forsamlingshus, repræsenteret 
ved Henny Josefsen og Bjarne Andersen, som på  
nuværende og afgåede bestyrelsesmedlemmers vegne 
modtog en mandlig og kvindelig statuette. 

 

Dagen, aftenen og natten sluttede med 
musik og dans indtil den nye dag så småt 
meldte sin ankomst. 

 

Tak til alle, der deltog og aktivt bidrog til, 
at arrangementet kunne gennemføres. 
     
       På Fællesforeningens vegne
                Allan Kristensen 

 
Landsbydag 

Fremmødet var ikke stort. 
Det var til gengæld  
arbejdslysten hos de 
fremmødte.  
Efter morgenkaffen blev 
opgaverne fordelt på 
idrætsplads, gadekær,  
legeplads, busskur og 
byskilte.  
 

Alt blev ordnet på bedste 
vis og der skal herfra  
gives topkarakter såvel for 
den kunstneriske som den 
faglige udførelse.  
 

Som vanligt sluttede vi med frokost, hvor der var rigeligt til alle.  
 
                  Skjød Borger- og Idrætsforening 
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JULEFEST  
I SKJØD FORSAMLINGSHUS 

D. 20. NOVEMBER KL. 18.00 
 

Skjød Forsamlingshus inviterer til  
julefest med  julefrokost/buffet  

med alt hvad dertil hører.  
Der er også ris a la mande med mandelgaver. 

 

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.  
 

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

Skjød Forsamlingshus 

 
Mixbold 

Mixbold starter igen efter sommerferien  
 

Første gang er  
19. august kl. 18.30 til 20.00. 

 
Vi holder afslutning i uge 41, som  

sædvanligt med pølser og sodavand. 
 

Vi glæder os til at se Skjøds børn til  
en omgang boldspil. 

 

Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Ny Fuglekonge 

Ved den traditionelle fugle-
skydning lørdag d. 3. juli i  
Bodtofteskoven var der mødt  
rigtigt mange frem for at ned- 
lægge fuglen.   
Dagen startede med afhentning af 
sidste års konge, Ove Overgaard  
Jensen, og derefter gik det slag i 
slag på den varme sommerdag. 
Sten Rasmussen var den dygtige 
skytte og vandt titlen som årets 
fuglekonge 2010. 

Niels Hellemann blæste  i  jagthornet  
for Ove O. Jensen 

Sten Rasmussen gratuleres her af formanden for Skjød Jagtforening 
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Borger– og Idrætsforeningen Steffen Søgaard  Tlf.: 8621 2435 
 

Skjød Petanque   Bruno Gulev   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 

 
Kontakt og kuponer 

Tilmelding til julefesten d. 20. november afleveres senest d. 16. november  
i forsamlingshusets postkasse. 

 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn___________________________________________________ 
 
Eller mail til: banjon@post.tele.dk.  

Tilmelding til oktoberfest d. 16. oktober afleveres senest d. 11. oktober  
i forsamlingshusets postkasse. 

 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn___________________________________________________ 
 
Eller mail til: banjon@post.tele.dk.  

Tilmelding til høstfesten d. 19. september afleveres senest d. 15. september  
i forsamlingshusets postkasse. 

 

Børn____________________________ 
 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn___________________________________________________ 
 
Eller mail til: banjon@post.tele.dk.  



 

 

 
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 

Jeg har hørt, at Forsamlingshuset 
inviterer til gratis kaffebord, tombola 
og julehygge 1. søndag i advent.  
Så kan jeg forny mine anparter og 
samtidig komme i julestemning. 

”Annoncer” 
Pladesmed søges til auto-
værksted. Vi forhandler 
Honda og Daihatsu, men 
laver skader på alle  
mærker…. 

 

Bulldog sælges.  
Spiser det meste og kan 
lide børn…. 

HUSK 
Børnenes dag  
d. 14. august. 

Har du fundet 
fiskestangen?  

 
 

Der er fiskekonkurrence for børn og 
voksne ved Gadekæret d. 22. august. 

 
Åbent hus  

i Skjød  
Forsamlingshus  
d. 5. september  

kl. 13 - 16. 

 

Der er høstfest 
 d. 19. september.  

 

Find tyrolertøjet og 
festhumøret frem til 
forsamlingshusets 

oktoberfest. 

 

Lørdag d. 11. september 
arrangerer  
Skjød Petanque  
Skjød open. 

Skotske McCalmans giver  
afskedskoncert   
d. 28. september. 


