
Tidende 

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

 Vinsmagning 
 Adventsarrangement 
 Hjertestarter og meget mere……. 

18. Årgang  - 4. Udgave  - nov. 2013   

Ved Tøseaftenen i  
Skjød Forsamlingshus, 
gik det i fisk for  
Hanne Wind-Larsen. 



 

 

 
CDRvin 

Side 2 Side 2 

CDRvin blev etableret i foråret 2011 af Ole Wessel og Niels Verner Pedersen.  
Baggrunden for at oprette CDRvin (Côtes-Du-Rhône-vin) skyldes en mangeårig 
passion for Sydfrankrig og i særdeleshed for de gode vine fra området langs 
Rhône floden.  
Siden 2002 har vi årligt besøgt Côtes du Rhône området, som strækker sig fra 
Valence i nord til Avignon i syd. Vores kærlighed er faldet på det sydlige område, 
her er vinene kraftfulde og personlige og man får meget vin for pengene.  

Côtes du Rhône er et af Frankrigs helt store vinområder, der siden oldtiden er 
blevet udnyttet til dyrkning af vin pga. af de 
unikke klimatiske forhold omkring Rhône 
floden. Området dækker over et  
produktionsareal på ca. 71.000 ha, som 
dyrkes af ca. 5000 vinavlere.  
Det er spændende at gå på opdagelse i 
vinene fra området, og det kan være svært 
at vælge blandt de mange gode producen-
ter. Området omfatter de kendte vinområ-
der som Rochegude, Cairanne, Sablet, 
Gigondas, Rasteau, Vacqueyras, Sainte-Cécile-les-Vignes, Château-neuf-du-
Pape - alle i nærheden af byen Orange, og vi har efterhånden opbygget et godt 
kendskab til nogle gode vinproducenter, der år efter år har været i stand til at  
levere en fremragende kvalitet.  
CDRvin startede i det små med kun én vinproducent, men sortimentet er nu  
udvidet så vi kan præsentere 5-8 forskellige producenter.  
Aftenens vinsmagning vil byde på et repræsentativt udvalg af CDRvin's sortiment, 
krydret med små spændende historier om de enkelte vinproducenter og deres  
vine.   
Mere på www.cdrvin.com  Niels Verner Pedersen 

CDRvin 



 

 

 
 

 
 
 

Vinsmagning 
 

Fredag d. 15. november kl. 19.30  
afholder Skjød Forsamlingshus  
vinsmagning i samarbejde med  

vinfirmaet CDRvin 
 

Der vil være smagsprøver  
på forskellige vine  
og dertil serveres  

ost og brød 
 

Prisen bliver kun 150 kr. 
 

Læs mere om CDRvin på side 2 
 

Tilmelding senest søndag d. 10. nov.  
i Forsamlingshuset postkasse eller  

på mail til: ban@fibermail.dk 
 
 

Mød op og vær med til endnu en  
sjov aften i Skjød Forsamlingshus 



 

 

 
Smilehullet 

Side 4 

En midaldrende mand søgte læge. Da han havde fået sin recept, spurgte han: 
“Sig mig, tror doktoren, at jeg kan leve lige så længe som min far? Han er 90 nu.” 
“Hvor gammel er De selv? “ 
“45.” 
“Drikker eller ryger De?” 
“Nej, aldrig og jeg spiller ikke kort, så noget natteroderi bliver der ikke tale om. Jeg 
har heller ikke andre laster.” 
“Hvorfor i alverden vil De så leve 45 år til?” 
———————————————————————————————————— 
Det er med kærlighed som med skildpadde. De fleste kender den kun forloren. 
(H.C. Andersen) 
——————————————————————————————´—————-- 
Hvis kærligheden er en illusion, så til helvede med virkeligheden. (Elsa Gress) 
———————————————————————————————————— 
Nielsines mand, Marinus, var død og en dag kort efter kom nabokonen på besøg. 
De snakkede naturligvis om Marinus og nabokonen forsøgte at trøste ved at  
snakke om, hvor godt Marinus måtte have det i det himmelske.  
Nielsine var skeptisk og spurgte, om nabokonen nu også troede, at Marinus hver 
dag fik en dram eller to.  
Det måtte nabokonen erkende, at hun ikke troede og så sagde Nielsine tørt: -Ja, 
så blywwer han der ett. 

Allan Kristensen 

 
Fremlysning 

Meget venlig strågul hankat med stribet hale.  
 

Jeg har taget mig et luksusophold på Skolebakken 
6, hvor jeg har det mægtig fint.  
 

Hvis du synes, jeg skal komme hjem igen, kan du 
ringe på tlf. 8696 0048 
 
           Venlig hilsen mig 



 

Adventshygge  
i Skjød  

søndag d. 1. december 
 

kl. 13.30  Adventsstuen i Skjød Forsamlingshus  
åbner med Tombola, fiskedam og  
”Skyd en Skjødser” 
Der er vil også være aktiviteter for de mindste 

 Hele dagen er der mulighed for at forny  
 anparter i Skjød Forsamlingshus 

 
Der sælges adventskranse, kirkegårdskranse  
og meget andet julegrønt  

 
kl. 14.00 Gratis kagebord med kaffe/te og saftevand 

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

Måske kommer julemanden forbi og hilser på 
 
kl. 17.15 Adventssang og Lucia optog i kirken 
 
kl. 18.00 Suppe og tarteletter v/Jytte og Gitte 

i Skjød Forsamlingshus 
Under spisningen vil der være valg af  
landsbyrådsmedlem fra Skjød. (Se mere næste side) 
 

Tilmelding på kupon side 15 eller senest kl. 16 på dagen 



 

 

 
Valg til Landbyrådet 

Skjød skal i år vælge en repræsentant til Favrskovs Landsbyråd i perioden  
2014-16, samt 2 suppleanter. 
Den siddende landsbyrepræsentant er Hanne Wind-Larsen  
og 1. og 2. suppleanter er Bjarne Andersen og Henny Josefsen.  
Alle er på valg i år. 
 

Vedtægterne er: 
 

§1: Fællesrådet i Skjød har til formål, at: 
- afholde offentligt valg af repræsentant samt suppleanter til Landsbyrådet  
- opstille Skjøds repræsentant samt suppleanter til Landsbyrådet  
- indkalde til borgermøde 
- koordinere og formidle samarbejdet i Skjød 
- ansvarlig for forvaltningen og prioriteringen af Landsbyrådets midler   
- fællesrådet kan nedsætte arbejdsgrupper der har almen interesse for Skjød 
- udvælge ”Årets Skjødser”  
 

§2: Fællesrådets medlemmer 
Hver forening / gruppe i Skjød udpeger minimum ét dog højst 2 medlemmer til 
fællesrådet.                                          
 En forening er en gruppe af borgere, erhverv, grundejerforening, institution eller 
et interessefællesskab, som har et ønske om at deltage i fællesrådet.  
 

§3: Fællesrådets møder 
Der afholdes minimum 2 årlige møder. Ét i første kvartal og ét i tredje kvartal.  
Derudover kan der indkaldes til møde efter behov. Indkaldelsen til møde skal ske 
gennem én eller flere foreninger/gruppe, som er repræsenteret i fællesrådet.  
 
Der afholdes valg hvert 2. år til landsbyråd inden 1. januar i valgåret  
(gerne i forbindelse med et andet arrangement i Skjød).  
Den siddende landsbyrepræsentant sørger for proceduren iht. vedtægten 
for Landsbyrådet. 
 
 

Det forventes, at deltagerne har opbakning fra deres bagland og ikke giver udtryk 
for egne interesser. 
 

Derfor opfordres alle, der har interesse i Landsbyrådsarbejdet, at tilkendegive 
dette overfor en af foreningerne senest d. 15. november, se § 2, så du kan blive 
opstillet til valget. Valget af Landsbyrepræsentant og suppleanter vil finde sted  
d. 1. december under Adventsarrangementets fællesspisning.  
 

Du kan læse mere om Landsbyrådet på Favrskov.dk under landsbyråd. 
 
                         

                               Hanne Wind-Larsen,  
                 der gerne genopstiller 2 år mere i landsbyrådet. 



 

 

 
Hjertestarterkursus d. 11. december 

Hjertestarteren, som flere lokale  
virksomheder har været med til at  

sponsorere, bliver overrakt til  
Skjød by, den 11. 12. 2013  

klokken 19.00  
i Skjød Forsamlingshus 

 

I forbindelse med overrækkelsen  
afholder vi et kursus, for alle de  

fremmødte, i brugen af hjertestarteren. 
 

Vi håber, at mange har lyst til at deltage  
i ovennævnte arrangement,  

som forventes at vare 1 time.  
 

  Kunsten at redde liv 
  Sønderallé 22 

  Laurbjerg 
  8870 Langå 

  Cvr. 34 64 70 03 
  Tlf.:  86 10 07 15 
  Dir: 53 54 07 15 

  info@kunstenatreddeliv.dk   
  www.kunstenatreddeliv.dk  

 

Skjød Forsamlingshus sælger kaffe/te og kage i forbindelse med arrangementet  



 

 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Side 8 

Jeg håber, at I alle har lagt mærke til 
husets nye farve på facaden. Et par 
friske piger gav den orange farve en 
overhaling. Jeg håber, I synes om den. 
Selv om den orange farve nok var lige 
lovlig iøjnefaldende, så synes jeg, det 
har været sjovt med alle de reaktioner 
der har været, og ingen har været i 
tvivl om, hvor forsamlingshuset i Skjød 
ligger. Nu må vi finde på noget andet 
at snakke om. 

 
Vi er nu godt i gang med efterårets og vinterens  
arrangementer.  
Vi har allerede afholdt koncert med Stephen Quigg fra 
Skotland.  
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor vi startede med 
en tre retters menu, hvor hovedretten var flæskesteg 
med hele svineriet (tilbehør af alle slags).  
Vi kunne godt have ønsket os lidt flere gæster.  
Jeg synes, I gik glip af en flot koncert. Stephen har en 
fantastisk sangstemme og er meget musikalsk.  
Sangene krydrer han med en hel del humor, så  
lattermusklerne kom også i brug.  
Måske ses vi til næste år.              Fortsættes næste side 

Vi har modtaget denne anmeldelse fra 3 af koncertgæsterne: 
I går var vi 3 personer, som tog til 
Skjød for at se og høre Stephen Quigg 
og få en bid “brød”.  
Hvilken dejlig overraskelse. Vi mødte 
søde og rare mennesker, der med ild-
hu gjorde noget for den musiske kultur 
og mødte os på en god måde. 
 

Vi havde en rigtig god aften og  
maden var perfekt, vi er sikre på at,  
vi kommer igen.  
 

Tak for jeres gode indsats.  
 

Hilsen Lene, Margrete og Jan. 



 

 

Vores Tøseaften var en hyggelig aften med snak, sladder, hygge og grin.  
Vi tror, de fremmødte havde en fornøjelig aften.  
Ikke mindst de tøser, der vovede sig op i fiskebassinet og fik spist alle de døde 
hudceller på fødderne.  
Der blev også givet massage til dem, der 
havde lyst til det.  
Derudover blev det solgt tasker, sutsko,  
make-up, cremer, tupperware og smykker.  

”Drengene” i bestyrelsen havde sørget for forplejningen, så der manglede heller 
ikke noget.  
Tak for en hyggelig aften. 
 

Den 15. november er vi klar med det næste arrangement, nemlig vinsmagning.  
Se annonce her i bladet på side 3. 
 

Første søndag i advent holder vi fast i traditionen med arrangementer fra kl. 13.30 
I år er der kommet et par nyheder på programmet. Se annonce her i bladet. 
 

Den 11. december bliver Skjøds hjertestarter sat op på forsamlingshusets facade. 
Det har som sådan ikke noget med forsamlingshuset at gøre, men på et fælles-
foreningsmøde, blev det besluttet, at det er en god placering.  
Til Forsamlingshusets arrangementer sætter vi en sparebøsse frem, i håb om,  
at du vil være med til at bevare hjertestarteren i Skjød.  
Der er udgifter til strøm til det varmeskab hjertestarteren skal hænge i og til  
vedligeholdelse af batteri og pads. Se omtale her i bladet på side 7. 
 

 

På bestyrelsens vegne 
Henny Josefsen 

 

Skjød Forsamlingshus er i øvrigt også kommet på Facebook.  
Prøv at kigge forbi. - Bare søg på Skjød Forsamlingshus, så er der gevinst! 

Jytte Andersen var modig, og stak 
fødderne ned til de ”glubske” fisk. 



 

 

 
Hugo Mortensen på besøg i Skjød 

Side 10 

Julehilsen fra Skjød Borger- og Idrætsforening 
 

Skjød Borger- og Idrætsforening ønsker alle i Skjød sogn 
 

 GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR 
 

med ønsket om, at vi i fællesskab  
også i 2014 kan udvikle og  

forskønne Skjød på en 
sådan måde, at alle aldersgrupper  

føler sig godt tilpas her. 
 
 
 

På vegne af SBIF 
Allan Kristensen, formand 

Fredag den 20. september 2013 havde vi besøg af Hugo Mortensen, og det blev 
en ualmindelig latterfuld aften, vi var vidner til. 
 

Aftenen startede med fællesspisning, der bestod af en god gammeldags gang  
karbonader med grønærter efterfulgt af hjemmelavet is.  
Det var Jytte, der endnu en gang svingede gryderne og frembragte en dejlig  
middag. 
 

Godt mætte var vi klar til at blive underholdt.  
Hugo Mortensen tog herefter ordet og fortalte med en dejlig jysk humor om hans 
liv fra han blev født – til hans mindre succesfulde skolegang – efterfølgende kamp 
for en mellemskoleeksamen – tiden i Søværnet, hvor han pga.  
dårlige skolepapirer, ikke kunne komme ind på officers uddannelsen – og sidst 
men ikke mindst ansættelse hos politiet. 43½ år blev det til hos politiet, hvoraf  
størstedelen var hos Politiets Efterretningstjeneste. 
 

Det var dejligt med den store opbakning og vi håber, at kunne lave lignende  
arrangementer i fremtiden, med andre inspirerende mennesker. 

     På vegne af SBIF 
     Annette Schiødte 



 

 

 
Børnenes side 

Denne flotte tegning har vi  
modtaget fra Alma på 3 år.  
Alma bor i præstegården i Lyngå 



 

 

 
Fra Landsbyrådsrepræsentanten 

Side 12 

Den 28. september holdt LAG Favrskov et arrangement 
på Bidstrup. Skjød deltog med vores udviklingsplan,  
en Skjød plakat, Skjød Tidende, produkter fra  
”Søften Bifarm”, samt en kage.  
 

Det var en succes og den flotte kage med Skjøds Logo 
vandt kagekonkurrencen. 
 
 

Billedet t.v. er af Skjøds flotte stand på Bidstrup 
 

Herunder kan Line og Connie Svendsens flotte vinderkage ses. 

Den 21. oktober holdt landsbyerne i ”Favrskov midt” et valgmøde eller  
nærmere et debatmøde om levedygtige landsbyer.  
 

Hensigten med mødet var at udfordre de kommende byrådsmedlemmer på deres 
kendskab til livet udenfor byerne. 
 

Valgmødet var arrangeret af Skjød, Vitten og Lyngå. De inviterede politikere  
skulle give deres bud på, ”hvordan styrker vi livet i landsbyen og får et fornuftigt 
generationsskifte”. Der var inviteret politikere fra alle partierne.  
 

Favrskov kan, med sin beliggenhed tæt på Århus, blive den kommune, der er  
attraktiv at bosætte sig i. Det er derfor vigtigt, at politikerne fremmer og markeds- 
fører de herligheder, der får familier til at bosætte sig i landsbyerne.            

                         Fortsættes næste side 



 

 

Ideen til valgmødet opstod på det 
første fællesmøde, de 3 landsbyer 
havde sammen i foråret og det blev 
en spændende proces at få arran-
geret valgmødet i fælles regi.  
Der blev nedsat en skrivegruppe, 
som skulle formulere nogle gode 
spørgsmål til politikerne og opstille 
rammerne for mødet.  
Ja, det blev vist en succes, da der 
kom rigtig mange og hele 8 partier 
stillede op. 
Jeg syntes, vi opnåede det, der var 
hensigten.  
Panelet blev udfordret og opdateret 
på deres viden om landsbyliv og så 
må vi efterfølgende holde dem  
orienteret om, hvad der er godt og 
skidt for udviklingen i vores landsby-
samfund.  
Håbet er selvfølgelig, at de fremover  
i byrådssalen vil tænke på hvilken konsekvens deres valg har på udviklingen i 
landsbyen. 
 
Region Midtjyllands landsbypris i 2014 
 
Fremragende landsbyer søges og hvem er så værdig til prisen og de medfølgen-
de 150.000 kroner? 
 
Region Midtjylland efterlyser levende landsbysamfund, der er i vækst og kan tjene 
som inspiration for andre. Fristen for at indstille kandidater til regionens landsby-
pris er 16. december. Indstillingen sendes via LAG Favrskov, som skal have den 
indsendt senest 15. november 2013. 
 
Bedømmelsesgrundlaget kan eksempelvis være stigende indbyggertal, større 
byggeprojekter eller andre initiativer til fælles gavn, forskønnelse af byen, stærkt 
samarbejde borgerne imellem eller en udvikling baseret på en planlagt udviklings-
indsats. 
 
Som noget nyt er der indføjet et miljø- og energikriterium, så det ”trækker op”, 
hvis en kandidat har taget særlige miljø- eller energimæssige hensyn, siger  
regionsrådsformand Bent Hansen.  
  
Såfremt I mener, at Skjød skal deltage – så send indstillingen til  
mjt@lag-favrskov.dk 
 

Hanne Wind-Larsen 

Erling Baastrup fra Favrskovposten styrede 
valgmødet i Skjød med  ”hård hånd”, og  

raplyde fra mobiltelefonen, når politikerne  
havde overskredet deres taletid. 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Kællingetjørnen...fældet af stormen 

Side 14 

I Aarhus Amtsavis den 25. april 1934 skriver journalisten: ”Der staar ved vejen et 
sted i nærheden af Skjød ved Hammel en gammel tjørn...”  
Nogen kender måske tjørnen fra gåture. Hvis man i svinget i Skræddergyden går 
ligeud og følger stien (i min familie hedder den kærlighedsstien), der fører ud til 
Tvillingehusene og videre til Pøt Møllevej.  
Hvor skoven slutter og stien bliver til grusvej stod indtil mandag den 28. oktober 
den sagnomspundne Kællingetjørn. 

Navn og sagn knytter sig til to tjørne, der efterhånden er blevet til en kællinge-
tjørn”.  
Sagnene fortæller ikke hvor gammel tjørnen er, men den må have en betragtelig 
alder, da der findes flere forskellige sagn om den. Det er dog tvivlsomt, at det er 
den samme tjørn alle årene, men måske har den ene afløst den anden...  
Alt i alt handler sagnene sandsynligvis om samme hændelse, men er gennem 
tiderne blevet fortalt på forskellige måder.  
 

Sagnene handler om en gammel dame der boede på Herregården Helstrup, hun 
kaldtes ”Rødedans”. Hun skulle efter sigende have været en ilter dame, der blev 
sur på enten præsten fra Lyngå, en munk fra Århus eller en præst fra Århus. Han 
havde åbenbart tendens til at komme for sent til prædiken i Skjød Kirke. En dag 
havde han sat sig for at komme til tiden, men ALT gik galt.  
 

I den mest fortalte af historierne kommer han ridende og kan allerede i Lisbjerg 
høre klokken ringe i Skjød, derfor skyndte han ekstra på hesten, der mellem  
Vitten og Brundt faldt i Hestehullet og døde, herfra måtte præsten gå til Skjød. 
Det betød selvfølgelig, at staklen endnu engang kom for sent til prædiken.  

Fortsættes næste side 



 

 

Side 15 

Fruen fra Helstrup modtog ham ved kirken og stak ham ihjel, hvilket hun straks 
fortrød. For at få syndsforladelse gav hun en skov i bod til kirken, skoven der i dag 
hedder Bodtofte-skoven. 
 

Her slutter de fleste af sagnene, men nogle har en anden makaber slutning,  
hvor hun i den ene efterfølgende blev indhentet af herremændene gravet ned til 
armhulerne i sogneskellet mellem Lyngå, Granslev og Skjød.  
Da hun var død, blev hun begravet der og en pæl blev stukket gennem hendes 
hjerte.  
Det andet sagn slutter med, at hun også lige når at myrde en herremand hun er 
sur på og derefter bliver straffet.  
Pælen, der bliver stukket i hendes hjerte, skulle efter sigende være den nu  
bortgangne Kællingetjørn.  
 

Slutteligt siges det, at skulle en uvorn sjæl finde på at fælde Kællingetjørnen, da  
vil enten 1 eller 3 gårde brænde ned i Skjød...Måske har bare en lille del af den 
overlevet og beslutter sig for at vokse videre. 
 

Jeg håber sandelig ikke, at stormen betegnes som en fælder, for så bliver det  
næste stykke tid lidt for spændende i Skjød...Og så lige oven i Halloween.   
 

Anne Mette Poulsen 

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

Jeg/vi kommer til vinsmagning d 15. nov.:__________________________ 
 

                                                         Antal:__________________________ 
 

Afleveres i forsamlingshusets postkasse senest d. 10. november 

 

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

Tilmelding til Adventsfællesspisningen d. 1. december afleveres i  
Forsamlingshusets postkasse senest d. 27. november 

 

      Voksne_____________________                   Børn ___________________ 
 
      Navn: _______________________________________________________  

 

Husk at følge med på 
www.skjoedby.dk 



 

 

HUSK: 
    HJERTESTARTER-  
            KURSUS 
I FORSAMLINGSHUSET  

11. DECEMBER 

 
Opslagstavlen 

Side 16 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. februar. 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiilc@gmail.com  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 

Redaktionen  
ønsker alle en  
glædelig jul og  
et godt nytår 

Turen går til  
vinsmagning  

i Forsamlingshuset  
d. 15. november 

 

Jeg skal huske,  
at tage til  
adventshygge i Skjød 
d. 1. december. 
Kommer julemanden 
mon og tænder  
juletræet og med en 
gave til de mindste? 


