
Tidende 

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

 Efterårets arrangementer 
 Sjove historier 
 Og meget, meget mere krydret med masser af billeder 

16. Årgang  - 3. Udgave  - Aug. 2011   

Maria Høver var klædt fint ud til byfesten.  
Hun vandt præmien for bedste  

mexicanske udklædning. 



 

 

 
Mix-Bold - Nu om søndagen 

Side 2 

Som noget nyt vil vi prøve at  
flytte mix-bold til om søndagen fra 

10.30 til 12.00. 
 

Mulighed for fodbold, badminton, 
rundbold, fodbold ( har jeg vist 

nævnt…) m.fl. 
 

Forældre og bedsteforældre er 
selvfølgelig velkommen til at  
deltage, selv på et medbragt 

tæppe. 
 

Vi ses første gang  
søndag d. 21. august kl. 10.30 

på Skjød stadion 
 

Vel mødt 
                                                                                                                                                                                                                                                                     Hilsen Kim 

 
Ingen badmintonbaner i år 

Vi har desværre ikke fået tildelt nogle baner til  
badminton i år.  
Begrundelsen er, at vi ikke har udnyttet banerne  
tilstrækkeligt og vores udøvere er over 25 år.  
 

Udøvere under 25 har ”fortrinsret” til hallerne og  
det var også derfor vores tider var blevet så sene  
de sidste par år.  
Dette har selvfølgelig heller ikke gjort det mere  
attraktivt, og der er derfor desværre for få, der har  
haft lyst til at benytte banerne. 

 

Vi beklager meget og håber, at de, der stadig har lyst til at spille badminton, finder 
andre muligheder. 

Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Flyvske tanker fra fr. Wind 

Det er nu et år siden at vores forsamlingshus blev omdannet til et multihus,  
Innovationshuset 2010 selv om det stadig er vores kære gamle forsamlingshus 
bare i en ny indpakning. Det får vi stadig mange roser for og det har været med til 
at synliggøre Skjød for noget positivt. 
 

Vi kan ikke blive ved med at danse på de roser. Hvis vi vil have fokus på Skjød, er 
det en fortløbende proces at udvikle vores lille landsby med gadekæret midt i 
Favrskov Kommune. Den proces er vi heldigvis fortsat i gang med. Der er flere 
projekter på vej, som skal forskønne landsbyen og højne herlighedsværdien. 
Hvad skal vi bruge det til, kan vi ikke bare være os selv og glemme alt det postyr? 
Jeg kom til at tænke på, hvad det vil sige at sove tornerose søvn eller hvile på 
laurbærrene. Vil vi det? 
Fredag aften før Byfesten var vi en flok, som bar pavillonerne fra stadion til gade-
kæret. Jeg kom til at se os som ”lakajerne” i kejserens nye klæder. Vi manglede 
bare kejseren under teltdugen. En af de andre lakajer kunne ikke dy sig og sagde, 
at sådan så han mig engang i mellem med alle de tiltag, der var i gang i Skjød. 
Tanken har strejfet mig et par gange her i ferien. Har vi slået brødet for stort op? 
Magter vi opgaven og hvad får vi ud af vores projekter? 
 

Jeg er overbevist om at forskønnelse af gadekæret, at 
vores nye skulptur og at stier til gode oplevelser lige 
udenfor vores dør vil gavne vores lille landsby.  
Branding af Skjød, for at sige det med et moderne ord, 
er vigtigt og lige nu er vi i medvind. 
Alle er vel enige om, at det er vigtigt, at Skjød er en le-
vende landsby, at man kan få solgt sit hus rimeligt hur-
tigt og til den rigtige pris, at erhvervsejendomme fortsat 
huser et erhverv, at bussen fortsat standser i Skjød, at 
der er pasningsmuligheder for de små, at forsamlings-
huset bliver lejet ud, at vi fortsat har noget sammen og 
har lyst til at feste i forsamlingshuset. 
 

Derfor alt det postyr for vi har en landsby, som er i  
udvikling og ikke afvikling. 
Det er ikke noget nyt vi er i gang med, men en nødvendighed.  
 

Valget til landsbyrådet er aldrig rigtig lagt i faste rammer.  
Derfor er det min mening, at få foreningerne til at godkende et regelsæt som  
forankrer landsbyrepræsentanten til foreningerne og at repræsentanten vælges 
demokratisk, som det vigtigste. 
 

Jeg er for øvrigt på valg inden 2012. 
 

Fortsat god sommer og få så ladet op til et spændende efterår.   

                                  Hanne Wind-Larsen 



 

 

 
Hvem??? 

Side 4 

Hvem er det, der synes, at det er ok selv at hente 
borde og stole i klubhusets kælder ???? 

 

DET ER ABSOLUT FORBUDT!! 
 

I april, er det bl.a. gået ud over to,  

som havde haft ringet til mig og reserveret  

borde og stole.  
  

Men da sagerne skulle bruges,  

manglede der adskillige borde og stole i  

kælderen, og så får man jo lige pludselig  

et problem med at stille an til sin fest.  
 

HVOR SJOVT ER DET?? 

 
Sankt Hans 

Sankt Hans aften 2011 forløb næsten 
som planlagt. Der var børnebål, gudstje-
neste, båltaler, øl, brød, vand og pølser, 
alt som vanligt. 
 

Hvad var det så, der kiksede? Båltale-
ren kom ikke?  Fadølsanlægget var i 
udu? Der var næsten ingen, der mødte 
op? Nej, det var naturens kræfter, der  
spillede os et puds. 
 

Præcis kl. 19.50, da Gert Thiede skulle holde sin båltale, satte regnen ind med en 
voldsomhed, der gjorde, at det heller ikke inde i teltet var muligt at holde talen. 
Men alt får en ende, regnen stilnede af, båltalen blev holdt, bålet tændt og heksen 
sendt til Bloksbjerg med velvillig assistance og ekstra brændstof fra De Grønne 
Busser. Resten af aftenen forløb helt, som vi alle ønsker det på en Sankt Hans 
Aften.                    

                             Allan Kristensen 
Skjød Borger– og Idrætsforening 

Poul Henrik Vallentin og årets  
båltaler, Gert Thiede, venter på tørvejr 



 

 

 
 

ZUMBA 
 

Tirsdag d. 23. august kl. 19.00 – 20.00 
starter vi igen med Zumba  
i Skjød Forsamlingshus. 

 

Camilla kommer atter og holder os i gang. 
Denne gang er der Zumba 12 gange.  

Vi springer uge 42 over,  
så sidste aften i denne omgang bliver  

tirsdag d. 15. november. 
 

Prisen er 420 kr. i alt.  
Er man ikke medlem af  

Skjød Borger- og Idrætsforening,  
koster det 50 kr. ekstra. 

 

Tilmelding : Ved start d. 23.8.  
 

Spørgsmål: Tlf: 8696 0094  
Connie Svendsen 



 

 

 
Årets Fuglekonge 

Side 6 

Skjød Jagtforening afholdt  
Fugleskydning lørdag d. 2. juli. 
Trods silende regn mødte  
mange op ved Gadekæret.  
 

Vi blev venligt modtaget hos den 
gamle konge Sten Rasmussen.  
Han viste os den gamle skole 
med tilhørende lokaler, og bød på 
en forfriskning efter den  
lange rejse.  
 

Skydningen foregik  i silende 
regn, men blev gennemført.  
 

 
 
 
Kl. ca. 15.45 
var alle plader 
nedskudte.  
Fugleskydnin-
gen sluttede 
med  
præmieudde-
ling.  
 
 
 
 

Resultater: 
 

Plade 1: Evan Andersen v/ Henning  
Plade 2: Bruno Christensen 
Plade 3: Niels Hellemann 
Plade 4: Kristian Kiil 
Plade 5: Frits Hvass 
Plade 6: Mikkel Frisch 
Plade 7: Evan Andersen v/ Henning 
Plade 8: Brian Bentzen = Konge 2011  
 

Tak til alle som har hjulpet til årets  
skydning.  
               På bestyrelsens vegne  

Ove Overgaard Jensen 

Årets konge 2011 

Sten Rasmussen 
tager imod i døren 



 

 

 
Høstfest som i gamle dage 

Lørdag d. 24. september  
kl. 18.00 er  

Skjød Forsamlingshus  
klar med en høstfest 
som i gamle dage. 

 
 
 

Der serveres naturligvis  
 suppe, steg og is, og der  

vil være dans og musik. 
 
 

 
 

Prisen bliver kun 175,- kr. pr kuvert, og vi sælger  
drikkevarer til rimelige priser. 

 
Sidste frist for tilmelding er d. 19. sep.  

på mail til: ban@fibermail.dk eller  
aflevere kupon på side 23 . 

  
 
 

Vi ses i 
Skjød Forsamlingshus 
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Byfesten 2011 

Side 8 

Byfesten 2011 blev igen en god  
oplevelse for de mange, der fra  
morgenstunden  og til hen på de små 
timer deltog i de forskellige indslag  
dagen igennem. 
 

For de helt små var hoppeborgen 
det store hit …. 

...og for de lidt større børn var der  
kanoer til rådighed i Gadekæret. 

For alle aldre var der vandretur til  
gravhøje i  Skjøds omegn under ledelse 
af kyndige lokale guider.  
 



 

 

Den årlige tovtrækningskonkurrence mellem nordbyen og sydbyen blev for 3. 
gang i træk vundet af sydbyen efter en spændende dyst over 5 omgange.  
Nu må nordbyen altså til at tage sig sammen og få kridtet (eller forsålet) skoene !! 

 
Kanodysten for 
de voksne  
endte som  
van(d)ligt i rent 
anarki, hvor alle  
røg i vandet og  
publikum more-
de sig kosteligt.  

Sådan skal det  
være ! 
  

     
Også denne gang blev der  
dystet om Den Gyldne Kagerul-
le. Efter megen smagen og ny-
delse blev det Conny Jørgen-
sen, Glæsborgvej 3, der løb 
med det eftertragtede trofæ. 
 

Tekst: Allan Kristensen 
Foto: Dohn og Andersen 

 



 

 

Så er endnu en byfest i Skjød vel overstået. 
 

Jeg havde igen lovet at finde nogle gamle biler og deres ejere,  
som kunne have lyst til at vise sig frem ved vores Gadekær.  

 

I år var vi 7 veteranbiler.  
Der dukkede heldigvis også et par fine motorcykler op. 

 

Jeg havde i år arrangeret en præsentation af køretøjerne.  
De skulle køre en tur ad Sparregårdsvej og blev så  

præsenteret af Bjarne, da de vendte tilbage til ”festpladsen”.  
 

Publikum kunne stemme på det køretøj de syntes bedst om  
og det blev en fin blå VW Cabriolet fra 1961.  

Ejeren, Jørn fra Hinnerup, fik en flaske Asti og en æske chokolade.  
 

Der blev trukket lod blandt stemmesedlerne og Hjalte vandt en stor æske  
chokolade. Begge præmier var sponsoreret af Claus (Car-Team). 

 

Ligeledes havde jeg endnu engang fået den opgave  
at finde sydsidens hold til tovtrækning. Vi skulle trække 5 gange.  

 

Nord vandt de to første omgange, men så smøgede vi ærmerne op og vandt de 
næste tre omgange og dermed konkurrencen. 

Og skulle der være nogle, der ikke er klar over det, så var det tredje år i træk.  
 

Sommerhilsner fra Connie Svendsen 

 
Tak for sidst 
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Årets Skjødser 2011  

Som medlem af juryen, der er sat til at vælge Årets Skjødser blandt de indkomne ind-
stillinger, havde jeg fået den ære at overrække Skjødseren til vinderen. Nedenstående 
er den lille tale jeg på juryens vegne holdt ved overrækkelsen: 

 

”Der er ikke noget, der kommer af sig selv. Jo, sorte negle måske. Med hænderne  
i lommen kan man såmænd få sorte negle. Nu er der ikke mange, der går med 
hænderne i lommen her i Skjød. Skjød ligger geografisk i centrum af Favrskov 
Kommune. Jeg vil vove den påstand, at vi er en af de landsbyer i kommunen, der 
har flest aktiviteter. Vi forstår fællesskabet og nødvendigheden af fællesskabet. 
 

Innovationshuset 2010 er et stort og moderne ord, og Innovationshuset 2010 var 
da også titlen på det projekt bestyrelsen for forsamlingshuset fremlage for jer i  
februar 2010.Der var rigtig mange som tog godt imod projektet, og da vi søgte 
hjælpere til gennemførelsen, kom rigtig mange på banen. 
Og så vil jeg lige understrege, at Innovationshuset 2010 blot var en titel.  
I daglig tale, er det stadigvæk FORSAMLINGSHUSET. 
 

Vi ved jo alle sammen godt at man ikke kan være godt til alting, men som de siger i 
Gummi Tarzan, så er der da altid noget man er god til, man skal bare finde ud af, 
hvad det er. Bestyrelsen lavede et opslag om, hvad det var, vi manglede hjælp til. 
Det var alt fra madlavning, bagning, nedbrydning, køre sand, male, rengøring, ja 
jeg kunne blive ved. Mere end 60 personer hjalp med at gøre huset til det, det er i 
dag. 

Budgettet holdt ikke helt, og 
uden den fantastiske håndsræk-
ning huset fik af tre af byens bor-
geres store indsats, ville der i 
dag sandsynligvis have været en 
del mangler. 
 

Gert Thiede, Gert Frisch og  
Poul Henrik Vallentin havde i 
fællesskab stablet et enormt 
støttearrangement på benene, 
og deres mål var at kunne over-
række 25.000 kr. til projektet. Det 
blev til langt over 50.000 kr. Der-
for er de tre herrer værdige til at 
blive årets Skjødsere. 

 

Desværre har alle tre ikke haft mulighed for at være til stede i aften, men det gør jo 
ikke deres indsats mindre.” 
 

På juryens vegne overrakte jeg Gert Frisch Årets Skjødser. 
Henny Josefsen 



 

 



 

 



 

 

En til to gange om året tager jeg til København med en veninde.  
 

Vi skal gerne en tur på strøget og se en udvalgt attraktion, inden vi skal se en  
eftermiddagsforestilling på et i forvejen valgt teater. Inden turen så går hjem igen, 
har vi indtaget et måltid mad på en restaurant, som vi også har valgt hjemmefra. 
Sidst vi var af sted var den 30. april i år, og denne gang havde vi vores mænd 
med.  
 

Som vi plejer, havde vi købt orange 
billetter hos DSB, og skulle således 
med toget fra Skanderborg lørdag 
morgen. Grunden til at vi rejser fra 
Skanderborg er dels den, at her 
kan vi parkere vores bil gratis, og 
herfra kan vi også stige på et lyntog, og det tager ikke længere tid at køre fra 
Skjød til Skanderborg end det gør at køre til Århus. 
 

Som skrevet, så steg vi på toget lørdag morgen og havde en udmærket tur.  
Det er efterhånden blevet en tradition, at min veninde har lidt frokost med, som vi 
kan spise i toget kort, før vi når København. Vi synes ikke, vi vil bruge tid på at  
spise frokost i storbyen.  
 

Pigerne gik en tur på strøget, og målet var Royal Copenhagens butik. Der var et 
par udgåede service dele vi søgte, og sørme om ikke vi fandt dem.  
Imens havde mændene naturligvis fundet en fortovscafé, hvor der blev serveret øl. 
Mærkelig nok kunne der ikke betales med dankort, så de ”jyske dollar” måtte op af 
lommen. Derefter gik vi en tur i Ny Kongensgade. Her ville vi se det palæ som 
Wefri (Wedelsborg og Frijsenborg) ejer. Lige som vi rundede hjørnet kom da både 
greven og grevinden gående. Vi blev nu lidt fornærmet over, at de ikke en gang 
gad hilse, vi er trods alt næsten naboer, og et par gange om ugen kommer greven 
flyvende hen over vores mark (næsten). Jeg tror nu heller ikke, at greven ville gen-
kendes, for han slentrede af sted i cowboybukser med skjorten udenpå. I dette 
outfit faldt han naturlig ind i bybilledet. 
 

Vi gik tilbage til strøget og fandt Skoubogade, hvor vi havde besluttet, at vi  
skulle drikke eftermiddagskaffe på La Glace.  
Et konditori med kager ud over det sædvanlige. Conditori La Glace er Danmarks 
ældste, og nok også bedste konditori.  
 

Her var lagkager i alle mulige afskygninger, og vi valgte alle fire et stykke sports-
kage. 52 kr. pr. stk. Men så var det også så stort et stykke, at jeg ikke kunne spise 
op.  

 
Ud at se med DSB 
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Efter kaffen gik turen videre til Det Ny Teater, hvor vi skulle se Wicked.  
En forrygende forestilling med fantastiske kulisser, dans og god musik.  
 

Efter forestillingen skulle vi indtage vores aftensmad i Teaterkælderen.  
Et rigtig hyggeligt sted. Maden er rigtig god, og det sjove ved stedet er, at alle  
tjenerne er noget ved musikken. Pludselig står der en to tre stykker af dem og  
synger en sang. Det sker flere gange rundt omkring i restauranten. 
 

Efter endt spisning skulle turen så gå hjemad. Vi havde købt billet til lyntoget fra 
Hovedbanegården kl. 20.50. Vi satte og tilrette på de reserverede pladser og var 
nu klar til afgang.  

 

Overfor kom der to midaldrende herrer og satte sig.  
De var i god stemning efter en tur i Tivoli.  
Den ene mand medbragte en guld Tuborg på dåse, og 
den anden en lille flaske rødvin 
med tilhørende glas.  
Glasset sad omvendt oven på 
flasken.  
Tro mig, den herre kæmpede for 
at få låget/glasset af flasken.  
 

Efter lang tid, fandt han dog omsider ud af, at glasset  
fungerede som et skruelåg. 
 
 

Endelig satte toget i gang og vi var som de to herrer på vej hjem. Vi passerede 
Høje Tåstrup Station og videre gik det. Billetkonduktøren kom ikke lige med det 
samme, men da han endelig kom og skulle se billetter, kunne vi fremvise vores til 
ubeklagelig eftersyn. De to herre skulle naturligvis også vise deres billet. Den ene 
have et kort og den anden en enkelt billet. Øh siger konduktøren, hvor skal I hen? 
Ja, vi skal til Slagelse, svarer den ene. Desværre, dette tog standser ikke før 
Odense. Så kan det nok være, at de to muntre herre mistede pusten.  
 

Konduktøren var flink, han gav ingen bøde, men lod de uheldige rejsende køre 
med til Odense. Han gjorde opmærksom på, at de her skulle stige af, og købe en 
billet tilbage. Dertil ville de have 10 minutter.  Om det lykkes for dem at komme 
med et andet tog tilbage, ved vi ikke, men mon dog ikke. 
 

Aldrig har vi oplevet salgsvogns stewarden give så megen information over højta-
leren. Han fortalte om alt, hvad han havde med på vognen.  
Det sjove var, at han talte et bredt jysk dialekt. Ikke fordi der er noget galt i det, 
men det er bestemt ikke, hvad man forventer over højtaleren i et tog fra Køben-
havn. Vi snakkede ligefrem om, at han måtte have et væddemål i gang. 
 

Efter lidt forsinkelse nåede vi endelig Skanderborg og kunne køre videre hjem i 
egen bil. 
 

Joe, man kan skam opleve meget i lille Danmark, man skal bare få øje på det. 
 

Henny Josefsen 
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Børnenes side 

Side 16 

Denne flotte tegning har Skjød 
Tidende fået af Mille på 7 år. 
Mille bor i Brundt.  



 

 

 
Børnenes dag 

D. 10. september kl. 10.00 - 15.00 

I år har vi gøgler tema og vi får besøg af voksne og børn fra "Cirkus Tværs" som 
vil lære os at gøgle.  
 

Cirkus Tværs medbringer masser 
af grej, såsom bolde, kegler, ba-
lancebolde, tallerkener, trampolin 
og springmåtter, akrobatstylter, 
line m.m, og der vil være noget 
for børn i alle aldre (0-17 år).  
 

For dem som har lyst, kan  
vi slutte med at optræde for  
hinanden. 
 
 

Kom og få en sjov, spændende 
og udbytterig dag med masser af 
sjov og ballade! 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 
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Lines Negle Biks 

 
 

 

Da jeg gerne vil være kosmetolog, er jeg begyndt at øve mig på den del 
der  
omfatter negle. Derfor påsætter jeg KUNSTIGE NEGLE, enten med de-
signtippe (spidser med mønster) eller hvide tippe. De tilpasses længde 
efter ønske og  
forsegles med klar gele. Kan evt. pyntes med ”diamanter”. 
 

PRIS: 
150 kr. for påsætning af hvide tippe. 
200 kr. for påsætning af designtippe, da de bliver bestilt hjem efter ønske. 
 

 
Korte nyheder fra SBIF 

Springvandet i Gadekæret er gået i udbrud igen.  
Pumpen er udskiftet med en ny og alt er, som det bør være. 
 

Klubhuset har fået nyt tag og inden længe vil vinduerne blive malet såvel  
udvendigt som indvendigt. 
 

SBIF og beboerne på Skolebakken beder om, at man ikke henlægger nogen form 
for haveaffald på bålpladsen på idrætsanlægget. 
 

Alle, som skulle risikere at brænde inde med gode ideer til kommende byfester og 
andre fælles arrangementer her i Skjød, kan i stedet give dem videre til SBIF`s 
bestyrelse. Vi er i det hele taget meget samarbejdsvillige i bestyrelsen. 

  
             På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening
                                                            Allan Kristensen 



 

 

 

HØSTFEST  
 

Den 9. oktober  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. 

 

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

Forsamlingshuset sælger som  
sædvanlig drikkevarer til små priser. 

 

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

på mail til ban@fibermail.dk  senest d. 5. okt. 
 

     Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus 
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Tak til sponsorer 

Skjød Borger- og Idrætsforening takker endnu 
en gang sine sponsorer for støtten til årets  
byfest. 
 

Uden den økonomiske opbakning vil det det 
ikke være muligt at gennemføre en byfest med 
festlige indslag som hoppeborg, kanosejlads og 
alt det andet, der hører en god byfest til. 
 

En stor tak til: 

De Grønne Busser  /  Polles Maskinsnedkeri  /  Gert Frisch  /   
Sparekassen Østjylland, Hammel  /  Alex Pedersen   /   "Billiasen"   /   
Kiil og Nielsen  /  Torben Bach. 

Allan Kristensen 
Skjød Borger– og Idrætsforening 



 

 

 
Gerda i Afrika 
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Lige hjemkommet fra Jagttur til 
Zimbabwe fik jeg min livsdrøm 
opfyldt, jeg har i så mange år  
ønsket at skyde en Bøffel. 
D. 8. juli rejste jeg sammen med 
et par jagtvenner til Zimbabwe.  
Vi landede i Victoria Falls. Blev 
afhentet af arrangøren af jagten, 
kørte 3 timer til stedet, hvor vi 
skulle bo, midt ude i et stort skov 
og bush område, vi blev indlogeret 
i små bungalows. 
Der var mange Zimbabwianere på 
stedet, som skulle hjælpe os  

under jagten: HP, som er manden der guider os under jagten, den som bestem-
mer, hvad og hvornår der må skydes - Treckeren som er med til at spore dyrene, 
den lokale mand som kender området. 
 

D. 14. juli kl. 8.30 lykkedes det mig, at komme på skudhold af en meget stor bøf-
feltyr, jeg afgav skud med min nye riffel, en stor kaliber 375 h&h magnum.  
Efter skuddet løb alle bøflerne i stor fart væk fra stedet, jeg stod lidt fortabt tilbage, 
men treckeren havde set, at Bøflen var væltet i skudøjeblikket. 
Vi nærmede os langsomt, en såret bøffel kan være meget farlig, og gå til modan-
greb. Men min bøffel kunne ikke rejse sig, og jeg kunne afgive fangstskud.  
De sorte blev så glade, de dansede omkring mig og bøflen.  
 

Det var sjældent de så kvindelige jægere, de fleste kvinder, var gerne med som 
ledsagere til den mandlige jæger. 
De syntes, det var lidt stort, at en gammel kone som mig, snart 70, gik på jagt, og 
var en, som kunne skyde. 
 

Bøflen blev skåret midt over, træer blev fældet, så en bil kunne køre ind i bushen 
for at køre bøflen hjem til vores opholdssted, hvor den blev slagtet.  
Kødet blev fordelt, nu var der kød til alle. 
Næste dag skød jeg en Impala, som er en antilope. 
 

Jeg var også ude for at se Victoria Falls. Et kæmpe vandfald: 1,6 km bred og med 
et fald på 95 meter. 
 

En stor drøm var gået i opfyldelse, hvilken herlig dag, tiden stod nærmest stille, 
jeg tror de kunne høre mit hjerte slå, et gyldent øjeblik.  
Jagtens gudinde (Diana) stod mig bi. Tak for det. 

Gerda Dremstrup  
 



 

 

 
Fiskekonkurrence 

D. 18. september kl. 10.00 - 14.00 
 

Så er det blevet tid til fiskekonkurrencen igen. 
 

Det kommer til at foregå som de foregående år 
med konkurrence i størst og flest, men i år fan-
ger man fiskene sammen i familien.  
 

Prisen for deltagelse er 10 kr./stang. 
 

Der vil være mulighed for at købe madding og 
fiskestang på dagen til små penge. Derudover 
tænder vi grillen, så man kan købe en pølse, øl 
og vand. 
 

 løbet af dagen vil jeg fortælle lidt om vores  
planer med gadekæret og om den forestående 
opfiskning af karusser og der vil være nogle an-
dre aktiviteter i den forbindelse. 
 

Jeg glæder mig til endnu engang at se en masse  
glade mennesker som fanger fisk i spandevis. 
 

På vegne af Skjød Borger- og Idrætsforening 
Erik Særkjær 

Efter en forrygende sommerfest har bestyrelsen for Skjød Forsamlingshus holdt 
lidt ferie.  
 

Dog har vi fået gulvet i salen lakeret. Lakken skulle efter sigende være en stærk 
lak, og forhåbentlig mere slidstærk end den lak, der har været brugt de senere år.  
 

Efterfølgende har vi naturligvis gjort rent, så huset igen står klar til udlejning. 
 

Hen over sommeren har vi ladet op til efterårets aktiviteter.  
Aktiviteterne er naturligvis annonceret her i bladet. 
 

Vi glæder os til at se jer i Skjød Forsamlingshus. 
 

Henny Josefsen 
 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 
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Kontakt 

Borger– og Idrætsforeningen Allan Kristensen  Tlf.: 8998 2736 
 

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 

Har du været inde på 
Skjøds hjemmeside  
www.skjoedby.dk  



 

 

 
Pinsehygge ved Gadekæret 

 
Kuponer 
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Tilmelding til Høstfællesspisningen d. 9. okt. afleveres senest d. 5. okt.  
i forsamlingshusets postkasse 

 

Voksne_________  Børn________ 
 
 

Navn ___________________________________________________ 
 

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

 

Tilmelding til Høstfest som i gl. dage d. 24. sep. afleveres senest d. 19. sep.  
i forsamlingshusets postkasse 

 

Voksne__________________________                          
 
 

Navn ___________________________________________________ 

Der var mange Skjødsere, der mødte op ved Gadekæret  
for at se Pinsesolen danse. 



 

 

 
Opslagstavlen 

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

 
HUSK:  

MIX-BOLD ER FLYTTET 
TIL OM SØNDAGEN 

 
Der er høstgudstjeneste og  
fællesspisning d. 9. oktober  

Skal du med til Zumba i 
forsamlingshuset fra 

d. 23. august? 

Jagtforeningen  
indbyder til  
vildtaften  
d. 4. november. 
Husk tilmelding. Halløj unger - store og små. 

D. 10. september er der  
børnenes dag med gøgl.  

Kom og vær med til en dag 
med masser af sjov og  

ballade. 

Fiskekonkurrence  
d. 18. september.  
Fiskestænger kan  
købes ved Gadekæret 

Go’ gammeldaws 
høstfest i  
forsamlingshuset  
d. 24. september. 


