
Tidende 

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

 Sct. Hans 
 Fugleskydning 
 Byfesten og meget mere………. 

19. Årgang  - 2. Udgave  - Maj 2014   



 

 

 
Årets Skjødser - Hvem bliver det i år? 

Side 2 

Årets Skjødser skal kåres ved  
sommerfesten d. 16. august.  

 

I 2013 var det Jytte Hedegaard – måske bedre kendt som Forsamlingshus-Jytte, 
der vandt den flotte pokal.                                        

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vedtægter for Skjødprisen  
 

1. Personer eller virksomheder, der er bosiddende i Skjød sogn, kan indstilles 
    til prisen. 
 

2. Forslag til kandidat kan, med begrundelse, skriftligt indstilles af alle voksne i 
    Skjød sogn. 
    Indstillingen (kupon side 15) afleveres i Forsamlingshusets postkasse 
    inden d. 1. juni.                                                                        

3. Vinderen af prisen kåres af et udvalg bestående af et bestyrelsesmedlem 
    fra Skjød Borger- og Idrætsforening, Forsamlingshuset, Menighedsrådet,  
    Jagtforeningen, Petanque og Skjøds repræsentant i Landsbyrådet, som er  
    formand. 
 

4. Prisen uddeles til årets sommerfest. 
 

5. Vandreprisen tildeles for et år ad gangen og kan ikke vindes til ejendom. 
 

6. Disse regler kan til enhver tid revideres af udvalget.                   

                                                                                        Foreningerne i Skjød  

Husk at  indstille din kandidat 
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Årets sommerfest er flyttet til efter sommerferien helt nøjagtig til lørdag den 16. 
august.  
Ikke nok med at den er flyttet til august, men den er også fysisk flyttet fra området 
omkring gadekæret til stadion. 
 

Skjød har endnu en gang fornyet sig. 
 

Dagens program har dog ikke undergået de store ændringer. 
Menighedsrådet inviterer som vanlig på morgenkaffe fra kl. 9 og Jagtforeningen 
sælger en ”jagtmenu” til frokost.   
 

Om formiddagen vil et festudvalg have tilrettelagt forskellige aktiviteter for alle 
aldersgrupper. 

 
Årets dyst mellem landsholdet, 
nord og syd er ikke færdig 
tænkt, men det vil  
sikkert blive sjovt. 

 

Eftermiddagskaffen og kage- 
dysten kan vil ikke undvære,  
så udfordrer din indre konditor, 
udtænk en spændende kage og 
meld dig til kagebagningen.  
Det er aldrig for sent at være 
med i kampen om ”Den Gyldne 
Kagerulle”. 

 
 

Om aftenen inviterer forsamlingshuset på  
Romersk aften.  
De antikke romere havde ikke ry for at være  
kedelige, så skal vi ikke glæde os til denne fest. 
 

Du kan finde mere info om Forsamlingshuset  
Romerske fest på side 5. 
 

Under festen vil ”Årets Skjødser” blive kåret.  
Se mere på side 2. 
 

Festudvalget har fået ny besætning så skal vi  
ikke glæde os til en sommerfest med fornyelse. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sommerfest revolution 

Bydysten sidste år var bygning af  
tømrerflåder og  kapsejlads i dem.  

Hvilke kampe skal mon udkæmpes i år? 

Solveig Valentin har lige nu 
den gyldne kagerulle. 
Skal du vinde den i år? 

Hanne Wind-Larsen 



 

 

 
The Quiggs kommer til Skjød 

Stephen Quigg er tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe 
The McCalmans. Han har optrådt som folkesanger i mere end 35 år og har 
turneret på kryds og tværs af Skotland og i de senere år også i Danmark, 
Tyskland og Holland.  
Stephen’s repertoire strækker sig fra stille traditionelle ballader til fodstampende 
sange der maner til kamp blandet 
med en god portion humor. Denne 
kombination sikrer, at hans 
materiale er både afvekslende og 
underholdende. 

Stephen akkompagnerer sig selv 
på guitar og bodhran og med en 
enestående stemme kan man 
opleve ham tryllebinde sit publikum. 
Stephen har således fået mange 
faste tilhængere, som rejser vidt 
omkring for at opleve hans 
koncerter. 

Pernille Quigg er, som fornavnet afslører, dansk. Hun har dog boet på Skotland’s 
vestkyst de sidste 9 år og efter at have giftet sig ind i den skotske folkemusik- 
scene er Pernille nu selv blevet en del af den.  
Pernille synger og spiller guitar, hendes repertoire spænder vidt over både 
traditionelle skotske sange, nutidige og egne sange – fællesnævner for dem er 
dog, at de har en historie at fortælle.  

Pernille udgav sidste år sin debut CD “Driftwood“, som har modtaget fine 
anmeldelser og blandt andet blev spillet både i Danmarks Radio og på BBC Radio 
Scotland. 
Stephen og Pernille har, efter en række vellykkede koncerter besluttet også at 
optræde sammen som duo'en "The Quiggs".  
En aften med “The Quiggs“ består af en blanding af både Stephen og Pernille’s 
solo numre, og selvfølgelig sange hvor de optræder sammen. Denne kombination 
har vundet megen ros hos publikum p.g.a. dens afvekslende karakter og mange 
fine nuancer.  
En koncert med Stephen og Pernille Quigg er en chance for at høre folkesang og 
musik i dens oprindelige form - simpel og udtryksfuld, smukke harmonier, og 
sange der søger publikum’s deltagelse. 

Fredag d. 24. oktober giver The Quiggs koncert i Skjød Forsamlingshus. 
Du kan læse mere om dem her, og der kommer yderlige info om  

koncerten i næste nummer af Skjød Tidende.  
Husk allerede nu at reservere datoen i din kalender. 
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Celebrazione romana d. 16. aug. 

Skjød Forsamlingshus inviterer til spisning og hyggeligt samvær  
kl. 19.00 i forsamlingshuset efter en dejlig dag på Skjød Stadion. 

 

Vi har valgt at temaet i år er romersk. 
 

Vi pynter op i huset med romersk stemning 
og serverer følgende Toscana buffet: 

 

Priser:  
Voksne 150 kr. - Børn u. konf. alderen: gratis 

 

Forsamlingshuset sælger drikkevarer bl.a. italiensk vin 
 

Undervejs vil årets Skjødser bliver afsløret 
 
 

Efter spisning og kåring spiller vi glad dansemusik på husets anlæg. 
 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange  
store og små Skjødsere 

 til en festlig romersk aften. 
 

                               Vedrò di festa romana 
 

Husk tilmelding på kupon side 15 eller mail til: 
ban@fibermail.dk senest d. 10. august 

Skjød Forsamlingshus 

Rejer, grøntsager, hvidløg, oliven og rødløg, vendt i hvidløgsdressing,  
serveret med toscanabrød. 
Grillspyd med kød og grøntsager. 
Hvidløgskrydret kalkunbryst. 
Oksefilet med hvidløg. 
Lasagne med pasta, oksekød og ostesauce. 
Lufttørret skinke i salatblanding med solsikkekerner og tomater. 
Pasta blandet med bacon, skinke, hvidløg, æg, ost og persille. 
Tomatsalat med løg og olie/eddikedressing. 
Bagt kartoffel med hvidløgssmør. 
Kartoffelskiver i tomatflødesauce med baconstykker  
Desserten er: 
Tiramisu og is 



 

 

 
Landsbydagen 2014 
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Vejret var med os da vi mødtes i klubhuset 
kl. 9. 

Vi kunne godt have været flere, men da  
alle ydede deres bedste, nåede vi en 
utrolig masse på de 3 timer, som var sat af. 
 

Legepladsen fik en ordentlig opgradering, vi 
blev ikke helt færdige, men det sidste er i 
”restordre”. 

Gadekæret fik også en tur både foran og bagved og jeg kan da i den forbindelse 
oplyse, at andemor er nedkommet med et 2-cifret antal ællinger. 

Der er friske blomster i kummerne både ved gadekæret og klubhuset og på  
stadion er opsat en tribune, kom op og se den, den er rigtig flot. 
 

               Skjød Borger- og Idrætsforening 
                Allan Kristensen 

 
SBIF´s nye bestyrelse 

Formand:   Allan Kristensen    på valg 2015 
 

Næstformand/sekr:  Simon Johnsen    på valg 2016  
 

Kasserer:    Annette Schiødte    på valg 2016 
 

Best.medlem:   Alex Pedersen     på valg 2015 
 

Best.medlem:   Heidi Fogh     på valg 2016 
 

Suppleant:   Kirsten Laursen    på valg 2015 
 

Suppleant:   Brian Nielsen     på valg 2015 
 

Revisor:   Verner Hansen     på valg 2015 
 

Revisor:    Troels Thomsen    på valg 2015 
 

Revisorsuppleant:  Bjarne Andersen    på valg 2015 
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Sct. Hans 

 
Til Pinse, når skoven…... 

 

Pinsesøndag d. 8. juni kl.10 mødes vi igen ved Gadekæret til fælles morgenkaffe.  
Medbring selv kaffe og brød. Vi ses til en hyggelig morgenstund ved Gadekæret. 

* 

Den 23. juni 2014  
kl. 18.30 på stadion 

        Program:  
 
 

  Kl. 18.30:  Førsteholdet i fodbold møder Hornbæk,  
          kom også for at se vores nye tribune. 
  Kl. 20.00:  Gudstjeneste   
  Kl. 20.30:   Båltale ved sognepræst  
              Anne Martiny Kaas, Lyngå   
  Kl. 21.00:  Bålet tændes    

 Der er også tænkt på dem, som kan føle sult eller tørst undervejs. 
 

     Venlig hilsen 
     Menighedsrådet og Skjød Borger- og Idrætsforening 



 

 

 
Udflugt til Søbygård 
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Lørdag den 26. april afholdte Skjød Jagtforening udflugt til Søbygård. 
 

Deltagerne mødtes på Søbygård, hvor Skytten Niels Kristian tog imod os.  
Han fortalte om Søbygårds historie og hvad den anvendes til nu. 
 

Derefter tog Niels Kristian os med på rundvisning.  
Vi så eksempler på de forskellige tiltag der var gjort for vildtet på Søbygård.  
Opdæmning af vand til ænder og gæs, fodermarker og biotoper til fuglevildtet.  
 

Der blev snakket og fortalt, og Niels Kristian gav gode råd, og fortalte om hvad 
han mente virkede og hvad der ikke gjorde.  
Det var meget interessant at høre Niels Kristian fortælle, ud fra hans mangeårige 
erfaring med vildtet, både på Frijsenborg, Søbygård og fra hans store berørings-
flade med andre skytter. 
 

Efter rundvisning indtog vi frokost i jagtstuen, der er indrettet i udhuset, og hvor 
det også var muligt at stille spørgsmål til Niels Kristian. 
 

Vejret var med os, flot vejr og dejligt selskab. 
 

Mange tak til Niels Kristian for at tage sig tid til os. 

Skjød Jagtforening  
Jens Hulgaard 
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Fugleskydning 

 
Skjød Jagtforening afholder sin årlige 
fugleskydning i Bodtofte Skov, lørdag 
den 5. juli 2014. 
 
 

Interesserede der vil være med til at 
hente Kongen Steen Rasmussen, Skjød 
mødes ved Skjød Gadekær kl. 09.00. 
 
 

Traditionen tro, nyder vi en lille forfrisk-
ning hos regenten, hvorefter vi drager til 
skydebanen i skoven. 
 
 

Deltagelse, inkl. mange flotte præmier 
på fuglen, samt kaffe og rundstykke ved 
ankomst koster 150,- kr. pr. deltager 
(betales på pladsen). 
 
 

Vi holder middagspause fra kl. 12.30 til 
13.30, hvor vi nyder vores medbragte 
mad.  
Drikkevarer, pølser m.m. kan købes på 
pladsen. 
 
 

Om eftermiddagen kan der købes kaffe 
og kringle m.m. 
 
 

  
Vel mødt til en festlig dag. 

Bestyrelsen 
Jens Hulgaard 

 

Alle er velkomne, også i løbet af  
dagen, men de der ønsker at skyde 
på fuglen bedes tilmelde sig til Jens 
på mail:  
skjoedjagtforening@gmail.com   

eller på tlf.: 8696 1150 / 6075 1909 



 

 

 
Årets konfirmander i Skjød 
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Her er årets konfirmander. Daniel Bram Høver Pedersen, Mathias Egelund Olsen 
Jonas Rosenkvist Thomsen. Præsten er: Anne Martiny Kaas 
          Tekst og foto: Patricia Høver Pedersen 

Tidligere på året efterlyste vi kommentar/  
bemærkninger til den kollektive trafik.  
 

Der er kommet nogle tilbagemeldinger om mangler, 
forslag til forbedringer og andre ønsker.  
 

Tak for bidragene og jeres tilbagemeldinger vil indgå i 
det samlede høringssvar fra Landsbyrådet til regionen. 

Hanne Wind-Larsen 

 
Er bussen kørt? 
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Børnenes side 

Denne flotte tegning har vi fået 
af Jakob, der bor på Bygaden. 



 

 

 
Billeder fra Hyggeaften d. 30. april 

Side 12 
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Skjød Forsamlingshus er klar til en ny sæson 

Der er startet på en frisk i Skjød Forsamlingshus på flere måder. Med en histo-
risk stor udskiftning af ’gamle’ bestyrelsesmedlemmer med hele fire mand, og 
med indtrædelsen af fire nye, er der lagt op til en sæson præget af både traditi-
on og nye idéer, der allerede så småt er begyndt at blomstre. I april stod den 
store forårsklargøring for døren og nye som gamle medlemmer arbejdede side 
om side med at male og rengøre forsamlingshusets lokaler, der nu står flotte og 
klare til en masse spændende arrangementer i løbet af året med både fælles-
spisning, sommerfest, koncert og julehygge på programmet. 

De fire afgåede bestyrelsesmedlemmer er den meget aktive og iderige tidligere 
formand Henny Josefsen, der har været med i 14 år.  
Derudover udtræder Mette Fiil, der har været med siden 1997 og varetaget 
mange vigtige opgaver i bestyrelsen, Lone Omann, der blandt andet var idé-
kvinden bag den succesfulde vinsmagningsaften i 2013 samt Erik Bach, der 
med sin håndværksmæssige baggrund har svinget hammeren i den vicevært-
funktion, der nu overtages af Allan Nielsen. 
 

De nye bestyrelsesmedlemmer består derudover af Helena Stoltze, der indgår 
som suppleant, Lone Møller Hansen, der indtager kassererposten efter den nye 
formand, Bjarne Andersen, samt Katja Lund, der overtager sekretær- og PR-
opgaver efter Mette Fiil. 
 

Tanken med Skjød Forsamlingshus har altid været at skabe et mødested, hvor 
en fælles ånd blandt områdets lokale kan vokse, og det vil fortsat være den nye 
bestyrelses mål i årene fremover - men som sagt: med et ’nyt’ twist.   

Skjød Forsamlingshus 
Katja Lund 

Den nye bestyrelse er bagerst fra venstre: Gitte Jakobsen, Allan Nielsen,  
Bjarne Andersen, og Patricia Høver. Nederst fra venstre er det: Helana Stoltze,  

Lone Møller Hansen, Jakob Mølgaard, Connie Svendsen og Katja Lund. 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Zumba 

Side 14 

Siden januar har der lydt Zumba musik fra Forsamlingshuset om tirsdagen.  
I alt 16 kvindelige Skjødsere har motioneret og hygget sig med Zumbaen. 
Desværre må vores søde og dygtige instruktør stoppe, men vi håber, at finde  
en ny, så vi kan komme i gang igen til august.  
Håber, der er nyt herom i Skjød Tidende til august. 
 

Os, der har været med til Zumba, har syntes rigtig godt om, at vi bare lige  
kunne smutte i Forsamlingshuset for at dyrke motion, i stedet for at skulle  
starte bilen og evt. køre til Hammel. 
 

Der er flere fordele ved at være med til Zumba i Skjød : 
- vi motionerer og udfordrer motorikken  
- vi hygger og har det sjovt (selv med sved på panden) 
- vi mødes med andre Skjødsere, både nogle man kender og ikke kender,  
  men det kommer man så til :-) 

Efter sæsonens sidste Zumba time, rykkede vi ud af Forsamlingshuset og indtog 
bænkene ved Gadekæret, hvor vi sludrede og nød en øl, lidt vin og kage mm. 
En dejlig afslutning på en super sæson.  
  

          Mange Zumba hilsner fra 
 Connie & Skjøds Zumbapiger.  
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Kontakt  

Side 15 

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2014  
Senest 1. juni 

 

Jeg ser gerne, at det bliver 
 

______________________________ 
 

der skal modtage årets Skjødser. 
Min begrundelse er:  

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

 

     Navn:  ____________________ 
 

Adresse:_____________________ 

Tilmelding til Romersk spisning  d. 16.  august afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 10. august  

 

Voksne: ________    Børn:_______                         
 
Navn:      ________________________________________________________ 

 
Kuponer 

 

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

Skjød Petanque    Berit Gulev   Tlf.: 4040 1505 
 

Skjød Forsamlingshus   Gitte Jakobsen  Tlf.: 8696 0943 
       Bjarne Andersen   Tlf.: 8696 0286 
 

Skjød Jagtforening   Jens Hulgaard  Tlf.: 8696 1150 
 

Skjød Menighedsråd   Anny Hansen  Tlf.: 8696 0132 
 

Skjød Vandværk    Poul Skov Jensen  Tlf.: 4072 0103 
 

Sølvsten Vandværk   Søren Westermann Tlf.: 8696 0037 
 

Oldboysfodbold    Keld Jakobsen  Tlf.: 8696 0074 
 

Landsbyrådet    Hanne Wind-Larsen Tlf.: 8696 0037 



 

 

 
Opslagstavlen 
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Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er allerede  
d. 15. juli  
pga. sommerferie. 
 

Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiilc@gmail.com  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 

Sct. Hans fejres på Skjød 
Stadion med fodbold, 
Gudstjeneste, bål og  
hygge for hele familien 

Tag kaffe, brød og godt  
humør med til Gadekæret 
søndag d. 8. juni kl. 10 og 
se om pinsesolen danser i 
Skjød  

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 
 

DEADLINE TIL NÆSTE  
SKJØD TIDENDE ER D. 15. JULI 

 

OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS 

HUSK AT  
RESERVERE  

D. 16. AUGUST 
TIL BYFESTEN  

I SKJØD Husk  
Fugleskydning i 
Bodtofteskoven  

d. 5. juli. 

Hmm… Hvem skal jeg 
finde på at indstille til  
Årets Skjødser?   
 
Husk at aflevere  
kupon i  
Forsamlingshusets  
postkasse  
senest d. 1. juni 


