
Tidende 

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

 Høstgudstjeneste og høstfællesspisning 
 Zumba 
 Familie– og Aktivitetsdag  

17. Årgang  - 3. Udgave  - Aug. 2012   



 

 

Side 2 

Jeg vil bare sige tak for den positive måde 
 Skjød har taget mod Blå Kors´ tøjcontainer. 

 

Alt rent og helt tøj, sko, tasker, sengetøj, duge o.lign. modtages med tak. 
 
 

Vil du vide mere om Blå Kors kan du finde det på: 
www.blaakors.dk, www.blaakorsgenbrug.dk og www.lidtsmartere.dk  

hvor man kan købe brugt tøj online. 
 

Venlig hilsen 
 

Birthe Kristensen 
Tlf.: 8698 2736 

 
PS. Hvis du har tid og lyst til at bruge 4 timer om ugen til frivilligt arbejde,  

kan Blå Kors genbrug i Hadsten godt bruge et par ekstra medarbejdere især 
mandag, tirsdag eller fredag eftermiddag.  

Interesserede kan kontakte mig for yderligere oplysninger 

 
Tøjcontainer 
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Årets Skjødser 2012 

Årets Skjødser blev kåret under middagen ved årets Byfest. Årets Skjødser er en 
person eller virksomhed som har gjort en særlig indsats for vores landsby.  
Indsatsen er ikke nødvendigvis sket i indeværende år, men kan også være  
begivenheder eller indsatser som er af ældre dato, men som fortsat er betydende 
for Skjød. 
Folk bosat i Skjød kan indstille og en jury udpeget af byens foreninger udpeger i 
enighed den person, som man synes har gjort sig fortjent til at bære den flotte titel. 
 

I år var der stor enighed om, at det skulle være Allan Kristensen. 
Allan er formand for Skjød Borger- og Idrætsforening og et kendt ansigt i landsby-
en. Især bemærket med trillebør og blå kittel, men også set i waders med en skovl 
i hånden stående i dynd til knæerne i et tørlagt gadekær.   
Gadekærets forskønnelse er et af de store projekter, hvor Allan har trukket et stort 
læs. 
Allan færdes stille og roligt 
og får skabt interesse  
for vores fælles velfærd,  
arrangeret aftaler og  
aktiviteter i SBIFs regi. 
 

I forbindelse med at  
kunsten kom til Skjød,  
viste Allan, selvom han 
havde sine egne favoritter, 
at han var lydhør overfor 
andres kunstopfattelse  
og turde tage et ansvar for 
at få Veo Friis Jespersens 
moderne skulptur til Skjød. 
 

Allan har været rundt hos 
alle ejerne af skovstykker-
ne i Bodtofte Skov for at få 
tilladelse til lokale stier til 
fordel for os alle. 
 

Allan har en vigtig egen-
skab. Han er god til at 
snakke med folk og over-
bevise dem om, at de er 
den rette til at hjælpe ved lige præcis denne opgave. 
 

Igen i år fandt vi en værdig skjødser til den ærefulde titel.    
                                       Hanne Wind-Larsen 



 

 

 
Vinder af konkurrencen 
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I sidste nummer af Skjød Tidende havde vi en lille konkurrence med at finde  
navnene på et af Skjøds tidligere seriehold i fodbold.  
Kasper Jakobsen blev ved lodtrækningen den heldige vinder af 2 billetter til  
spisning ved Byfesten. Tillykke med det :-)   
 

Her er de rigtige navne på holdet: 
Allan Larsen, Klaus Søes Nilsen, Allan Sørensen, Henrik Pedersen, Torben Bach, 
Flemming Dohn, Lars Andersen, Peder Kaihøj, Mogens Dohn, Vagn Fogh  
Kristensen, Jens Fogh, Steve Johanson , Torben Dohn, Poul Skov  
Jensen, Carsten Eis Jørgensen, Palle Brund Jørgensen og Keld  Jakobsen 

Forslaget til en ny udviklingsplan for Skjød er på trapperne. Vi har set det første 
udkast, som kommunens planlægger har lavet i samarbejde med os og med  
baggrund i mødet i foråret, hvor Karsten Gram hjalp os til at formulere, hvad vi 
gerne vil med Skjød. 
Når planen er klar, vil den blive lagt på hjemmesiden. Så håber jeg, at I vil være 
interesseret i at arbejde videre med projekterne her i vinter. 

 

Hanne Wind-Larsen 

 
Udviklingsplan for Skjød 
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Familie- og Aktivitetsdag for alle 

Side 6 

Foreninger i Skjød er gået sammen om  
et nyt arrangement: 

Skjød Familie- og Aktivitetsdag. 
 

Arrangementet erstatter det tidligere Børnenes 
Dag og finder sted lørdag d. 25. august 2012. 

 
 
 

Skjød Oldboys´ træner Keld arrangerer fodboldturnering, Skjød Borger- og 
Idrætsforening afholder stafet og rundbold og Petanque-klubben en turnering 
med plads til både børn, nybegyndere og øvede. 
 

Omkring klubhuset arrangeres sandkasse og legeområde for de mindste og  
de ældste.  
 ...og selvfølgelig er der præmieoverrækkelser til sidst ! 
 
Frokost 
Forsamlingshuset sælger dagen igennem sodavand, øl, is, slik og 
popcorn og mellem 12.00-13.00 pølser og brød.  
Vi slutter dagen af med eftermiddagskaffe og kage – også fra  
Forsamlingshuset. 
 
Fodboldturnering 

Skjød Oldboys med Keld i spidsen vil lave en række mini-
fodboldhold, som dyster mod hinanden og slutter med en stor 
finalekamp. Fodboldholdene består af både herrer, damer, børn 
og seniorer...vi kalder dem selvfølgelig for All-Stars hold.  
Find fodboldstøvler og klaphatte frem og vær klar til at spille og 
heppe... 
 

Petanque 
Petanque-klubben arrangerer mini-turnering for alle skjødsere.  
Her er en mulighed for både børn og voksne nybegyndere for at 
lære spillet at kende...og få en masse gode tip og kneb fra de 
erfarne spillere, der også er velkomne i turneringen. Petanqueba-
nen er derudover åben for spil hele dagen. 
 
Stafet 
Stafetløb involverer normalt 4 deltagere og en depeche.  
Det gør det ikke i Skjød. Vi skal bruge lidt flere deltagere, en sæk, et æg, en 
trillebør, noget snor og måske en nissehue....og så siger vi ikke mere! 
Meld jeres familie, kammerater, gade, arbejdsplads osv. til ... og lad os se, 
hvem der vinder årets stafet! 
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Rundbold    
Så skal de sidste kræfter bruges i en rundboldkamp 
med plads til hele byen.  
Skal det være Pigerne mod Drengene?  
De unge under 25 mod De unge over 25?  
Eller skal Nord og Syd mødes i endnu en dyst? 
 

Det finder vi ud af lørdag d. 25. august... 
Legeområde  

Vi arrangerer et legeområde for de mindste med sand-
kasse, boldspil, mini-trampolin, spil osv.  
Her vil også være borde og bænke til de, der skal sid-
de ned for at snøre fodboldstøvlerne eller bare trænger 
til en pause, en sodavand eller er med til dagen som 
tilskuere. 

Til sandkassen på legepladsen søges legesager.  
Har du gamle spande, skovle, gryder, pander, skeer osv. du  
alligevel vil smide ud?  
Så læg dem i sandkassen på legepladsen i stedet...så har  
børnene altid lidt at lege med, når de besøger legepladsen 

 

 

 

 

 

 

 

           Skjød Borger– og Idrætsforening  

 
Legesager søges 



 

 

 
Fodboldtosse? 
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Fodboldtosse eller bare glad for at trille med den runde. 
 
Er du træt af udekampe? 
 
Er banen efterhånden blevet for lang? 
 
Synes du, at dommerne er nogle skvadderhoveder? 
 
Er du træt af at blive tacklet bagfra? 
 
Gider du ikke længere høre de andre fortælle dig, hvordan du  
skulle have scoret, afleveret, dækket op eller placeret dig? 
 
Kort sagt: Har du lagt støvlerne på hylden  
 
så 
 
meld dig til en gang ugentlig boldleg på idrætspladsen, hvor vi kan 
spille på tværs af banen 2 x 15 min. eller så - uden tilskuere  
(de har alligevel ikke forstand på fodbold) - uden dommer  
(han har slet ikke omløb i hovedet). 
 
Kontingent: 0 kr. 
 
Skader: ingen 
 
Glæden: stor 
 
Træthedsgraden: bestemmer man selv 
 
og 
 
3. halvleg: vindes stort hver gang 
 
så 
 
henvend dig til 
 
Allan Kristensen, Skolebakken 4, tlf.: 8698 2736 
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 HØSTFEST 
 

Høstgudstjeneste i Skjød kirke 
fredag den 12. oktober kl. 18.00  

ved Provst Anders Bonde 
 

Efterfølgende fællesspisning  
i Skjød Forsamlingshus 

 
Vi serverer: 

 Heidis Høstmenu 
Kaffe/te 

 
Vi skal naturligvis også høre årets høsttale 

 
Pris:  

Voksne 60 kr. pr. person 
Børn under konfirmationsalderen spiser gratis 

 
Forsamlingshuset sælger drikkevarer til små priser 

 
Tilmelding til fællesspisning på kuponen side 19,  

som afleveres i forsamlingshusets postkasse  
eller 

 på mail til ban@fibermail.dk   
senest d. 7. okt. 

 
 

Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Fugleskydning 2012 
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Lørdag d. 7. juli mødtes vi traditionen tro 
ved Skjød Gadekær. 
 

Brian Bentsen (sidste års konge)  
inviterede derefter selskabet ind  
i den gl. Smedie. Et rigtigt spændende 
værksted med gamle traditioner. 
 

På skydepladsen blev der serveret friske 
rundstykker m/smør og kaffe. 
 

Kl. ca. 10. gik det hele i gang. 
 

Efter 394 skud var alle plader nedskudte. 
 
 

 
 
RESULTATER 
 
Konge 2012 Brystpladen:  
Peter Damsboe (Billedet t.v.) 
 
Næb:  Kristian Kiil 
V. vinge: Christian Jørgensen 
V. klo:  Henning Andersen 
Halen: Kirsten Frisch 
H. klo: Klaus Gregersen 
H. vinge: Conny Jørgensen 
Kronen:  Kristian Kiil 
 
Skiveskydning  
Piger:  Kirsten Frisch 
Drenge: Torben Rasmussen 

 
 

Dagen sluttede med præmieuddeling 
og hyggeligt samvær. 

 
V H 

Skjød jagtforening 
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ZUMBA 
i Skjød Forsamlingshus 

 
 
 

 
 

Tirsdag d. 4. september kl. 19.00 – 20.00 
 

starter vi igen med Zumba i Skjød Forsamlingshus. 
 

Du kan sagtens være med,  
selv om du ikke har været med før. 

 

Camilla kommer atter og holder os i gang. 
Denne gang er der Zumba 10 gange.  

Vi springer uge 42 over, så sidste aften i denne 
 omgang bliver tirsdag d. 13. november. 

 

Prisen er 350 kr. for disse 10 gange.  
Er man ikke medlem af Skjød Borger– og  
Idrætsforening, koster det 50 kr. ekstra. 

 

Vi hjælpes ad med at sætte borde på plads  
og ordne toilet, når vi er færdige.  

På den måde kan vi holde kontingentet nede  
 

Tilmelding: Ved start d. 4/9.  
Spørgsmål : 8696 0094 (Connie) 

 

Zumba hilsner fra Connie 
og Skjød Borger- og Idrætsforening. 



 

 

 
Børnenes sider 
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På venstre side er det Mathias på 4 år, der har tegnet et hus 
og et brændeskur. (Han havde lige set Emil fra Lønneberg) 
 

Emilie på 4 år har tegnet tegningen af et hus og en sol på 
denne side. 
 

Emile og Mathias bor på Hejnskildevej. 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Side 14 

Så fik vi årets Sommerfest/Byfest overstået. I anledning af, at festen faldt på 
Sankt Hans dag og aften havde vi fra Forsamlingshusets side ændret på koncep-
tet.  
Egentlig havde vi lagt op til, at der skulle være fest i Forsamlingshuset med mid-
dag, musik og dans. Men da der også skulle være Sankt Hans bål om aftenen, 
ændrede vi aftenarrangementet til  
fællesspisning med temaet trolde og 
hekse.  
Vi havde pyntet salen og bordene med 
lidt uhygge. Edderkopper og edderkop-
pespind til stor morskab for de knap 100 
personer, der var mødt op til Heksegry-
de og Troldego’ iseleksir.  
 

Enkelte var klædt ud som hekse, men 
heldigvis blev de ikke sendt af sted, da 
bålet blev tændt. Connie Svendsen var 
modig, hun var klædt ud fra morgen-
stunden, men heller ikke hun blev sendt 
til Bloksbjerg.  

Et andet bestyrelsesmedlem havde spin-
delvæv i håret og på kinden sad der et 
eller andet kryb, måske en tæge, eller en 
edderkop. En gæst forsøgte med en lus-
sing at kvæle utøjet, men det lykkedes 
ikke.  
Bestyrelsen var meget tilfreds med afte-
nen og glade for, at så mange var mødt 
op. 
 

Sidste år fik vi gulvet i salen slebet ned  
og det fik en ordentlig gang lak. Lak af 
den stærke type, så gulvet de næste 
mange år kun skal vedligeholdes.  
Den vedligeholdelse har fundet sted først 
i august måned, så nu er huset klar til de 
forhåbentlig mange udlejninger. 

 
 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 
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”De nye i Købmandsgården” 
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D. 15/5 2012 flyttede vi ind i den gamle købmandsgård på hjørnet af Bygaden og 
Skræddergyden.  
 

Vi har længe gået og kigget efter et hus i Favrskov Kommune efter, at vi for to år 
siden flyttede fra Århus til Foldby.  
Vi har været rigtig glade for at komme tættere på naturen og det skræmte os ikke 
at skulle flytte længere væk fra Århus.  
 

Ved at flytte til Skjød er vi kommet endnu tættere på naturen, som vi elsker at  
bruge tid i. Fugle- og dyreliv, muligheder for at fotografere, bakker der kan stille 
cykelinteressen samt skove og dale til at vandre i - det fåes ikke bedre. 
 

Vi fandt ud af, at man får rigtig meget mere for pengene ved at flytte nord for  
Frijsenborgskoven, og det tog os kun et kig på "Købmandsgården" at være helt 
solgt. 
 

Vi er: Helene & Jonas. Cæcilie på 12 år og Ditte på knap 3 år. 
Cæcilie bliver indtil videre i skolen i Foldby og Ditte i vuggestue/børnehave i  
Hinnerup, mens mor og far pendler til henholdsvis Randers og Herning, hvor vi 
plejer vores faglige interesse for psykiatri. 
 

Med venlig hilsen 
Helene og Jonas 



 

 

 
Malerkonkurrencen som giver retten til at håne 
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Ved sommerfesten i år var  
tovtrækningskonkurrencen  
byttet ud med en malerkonkurrence. 
 

Tre hold bestående af tre personer 
fra henholdsvis nord, syd og landet 
skulle male et billede, hvor sommer, 
fest og Skjød skulle indgå i billedet.  
 

Der blev malet på livet løs. 
 

Vinderholdet blev fundet under  
aftenens auktion, hvor billedet malet 
af Brian Nielsen, Martin Busborg og 
Søren Westermann fra landet blev 
solgt til den højeste pris.  
(Billedet t.v.) 
 

Endelig fik syd frataget håneretten, 
men der skulle en ny disciplin til før 
muligheden blev skabt! 
 

Billedet nederst t.v. er nordholdets  
kreation, og t.h. er det sydholdets 
maleri. 
 
          Hanne Wind-Larsen 



 
Nystartet virksomhed i Skjød 

På trods af dårlige tider og råd om 
at undlade at starte en virksomhed 
nu, har jeg valgt at trodse alle gode 
råd og de dårlige tider.  
Pr. 1/7 i år har jeg startet  
virksomheden T. Hvas VVS,  
der er autoriseret indenfor VVS.  
Jeg kan udføre alt indenfor VVS, 
bl.a. renovering, reparation og nyud-
førelse af alle varme og vand instal-
lationer, levering og montering af 
solcelleanlæg, solvarme og ventilati-
on samt meget mere. 
 

Rammerne for virksomheden ligger på Frijsenborgvej 145 her i Skjød.  
For at have mulighed for at være her, har værkstedet undergået en noget  
omfattende renovering den seneste tid. Det har været hårdt arbejde med at  
transformere en gammel svinestald til et brugbart værksted med nedbrydning af  
gammelt gulv og opsætning af nye spær.  
Dette er endt med 200 m2 lager og værksted. 
 

Min baggrund for at starte er, at jeg denne sommer har afsluttet min installatør 
uddannelse og før påbegyndelsen af denne er udlært som VVS og energi montør. 
Derudover har VVS faget haft min interesse, lige siden jeg kunne gå.  
Fra dette tidlige tidspunkt af mit liv har jeg været med til at arbejde med rør, enten 
sammen med min far eller min farfar, der begge har arbejdet indenfor branchen 
hele deres liv.  
Interesse for at have sin egen virksomhed indenfor branchen kommer heller ikke 
fra fremmede, da min farfar, Tage Hvas, siden 1965 til 1992 har drevet smedjen 
og VVS virksomheden i Skjød. Min farfar overtog virksomheden af min oldefar, 
som havde været smed i Skjød siden 1929. 
For at være med i udviklingen, har jeg investeret i det nyeste udstyr på området 
og indrettet min firmabil så jeg hurtigt og nemt kan løse diverse opgaver uden at 
bruge unødig tid på at køre frem og tilbage.  
Derfor vil jeg se frem til at blive kontaktet af jer, enten for at udføre et stykke  
arbejde eller for i første omgang at give et tilbud på en arbejdsopgave til  
konkurrencedygtige priser. 

 
 
 
 
                                          Thyge Møller Hvas 



 
Skjød Tidende på pletten 

Se flere billeder fra 
Byfesten og Pinsen på 

www.skjoedby.dk 
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Tak for hjælpen til Byfesten 

Hermed en tak til vores sponsorer og til dem, der bidrog med deres arbejdskraft 
ved BYFESTEN 2012. Den hjælp er helt afgørende. 
 

Den fortæller os i bestyrelsen, at interessen for foreningens arbejde er stor og det 
fremmer lysten til at arbejde med og udvikle denne fest og andre arrangementer i 
Skjød. 
 

Endnu en gang tak til alle, der bidrog, ingen nævnt, ingen glemt. 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening 

Tilmelding til Høstfest fællesspisning d. 12. oktober  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 7. oktober  

 

Børn:     ________                            Voksne:   __________               
 
Navn:      ________________________________________________________ 

 
Kupon 

Skjød Borger– og Idrætsforening Allan Kristensen  Tlf.: 8698 2736 
 

Skjød Petanque    Berit Gulev   Tlf.: 4040 1505   

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 

 
Kupon 



 

 

 
Opslagstavlen 

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

 

Tag hele familien med når 
Skjøds foreninger 
 arrangerer Familie– og  
Aktivitetsdag d. 25. august. 
 

Der er sjov for både store 
og små. 

Vidste du, at Blå Kors sælger smart  
genbrugstøj på internettet? Prøv at se på: 
www.lidtsmartere.dk 

 

Der er Høstgudstjeneste og  
efterfølgende høstfælles- 
spisning d. 12. oktober.  
 

Husk tilmelding til spisningen. 

 
Der er ZUMBA  
hver tirsdag i 
forsamlingshuset 
fra d. 4.  
september. 

Er du også til  
hyggelig trillen med 
fodbolden ?  
Se i Skjød Tidende, 
hvordan du får  
kontakt til andre 
fredelige 
”fodboldtosser” i 
Skjød. 


