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





Byfesten
Høstfest
Koncert
Zumba / Latin Mix

Byfesten d. 16. august
Byfesten afholdes i år d. 16. august og på stadion i stedet for ved gadekæret.
Det er der flere grunde til, bl.a. giver det mulighed for lidt fornyelse i de aktiviteter,
som vil finde sted i løbet af dagen og børnene får mere plads at muntre sig på.
Der vil igen blive opsat hoppeborg, organiseret lege for børnene og konkurrencen
mellem Nordholdet, Sydholdet og Landsholdet bliver naturligvis lige så sjov og
spændende som tidligere.
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Dagens program
kommer i det store og
hele til at se sådan ud:
Kl. 09.00:

Andagt med musik

Kl. 09.30:

Morgenkaffe

Kl. 10 - 12:

Bydysten forberedes, der vil
være hoppeborg m.m.
for børnene

Kl.12 - 13.30:

Frokost, helstegt pattegris,
same procedure as
every year, James!

Kl.13.30 - 15:

Bydysten løber af stablen
Hvem vinder denne gang?

Kl. 15 - 16

Kagekonkurrencen
”Den Gyldne Kagerulle”
og eftermiddagskaffe

Kl. 17:

Aktiviteterne slutter!

Kl. 19:

Romersk fest
i forsamlingshuset
(Se mere på side 5)

Hvem bliver kåret til
ÅRETS SKJØDSER?
Der er salg af øl og
vand m.m. på stadion
fra kl. 10.30 - 17

Mød op og vær med til
at vi alle kan få en god dag!
Venlig hilsen
Skjød Jagtforening
Forsamlingshuset
Menighedsrådet
Skjød Borger- og Idrætsforening
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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:
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

Priser:
Voksne 150 kr. - Børn u. konf. alderen: gratis
Forsamlingshuset sælger drikkevarer
bl.a. italiensk vin
Undervejs vil årets Skjødser blive 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.

Der vil være præmier
til de bedst udklædte
børn og voksne.
I løbet af aftenen er
der underholdende
indslag/konkurrencer.

Vedrò di festa romana
Skjød Forsamlingshus

Husk tilmelding på kupon side 19 eller mail til:
ban@fibermail.dk
Side 5senest d. 10. august

Zumba / Latin Mix
i Skjød Forsamlingshus
Er I klar? Det er vi!
Vores Zumba instruktør har desværre ikke tid til os
mere….men vi kan selv 
I den kommende sæson bliver der 2 instruktører. Katja på
Skræddergyden bliver sidst på sommeren uddannet
Zumba instruktør og Camilla på Brundtvej er uddannet instruktør i Latin Mix, som minder meget om Zumba.
Disse to friske piger vil lede os igennem sensommeren/efteråret. De vil sørge for, at vi får sved på panden, og at
det bliver i et tempo og i en sværhedsgrad, hvor de fleste kan
være med.
Vi har faktisk piger på holdet som har rundet 60 og 70 år. 
Der bliver 15 nye omgange Zumba / Latin Mix
i Skjød Forsamlingshus.
Start: tirsdag d. 12. august kl. 18.00 – 19.00
Slut: tirsdag d. 25. november
Ferie: uge 42
Pris:
550 kr. for medlemmer af Skjød Borger– og Idrætsforening
600 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding ved start.
Kom og vær med. Det er sjov motion til god musik.
Du behøver ikke at have prøvet det før.
Mange hilsner
Skjød Borger– og Idrætsforening og Connie Svendsen
Spørgsmål : Connie Tlf.: 8696 0094 SMS 3122 5540

HØSTFEST
Høstgudstjeneste i Skjød kirke
søndag den 12. oktober kl. 17.00
Efterfølgende fællesspisning
i Skjød Forsamlingshus
Vi serverer:
Forret: Heidis surprise
Hovedret: Forloren hare, rødkålsråkost,
kartofler, vildtsovs, surt og sødt.
Til kaffen serveres gammeldags æblekage
I år er det Jan Stagsted, der holder høsttalen
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. oktober
Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus

Stephen og Pernille Quigg
Stephen Quigg er tidligere medlem af den legendariske skotske folkemusik gruppe
The McCalmans, som har gæstet Skjød Forsamlingshus flere gange.
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.
Stephens repertoire strækker sig fra stille, traditionelle ballader til fodstampende
sange, der maner til kamp - godt blandet med en vis portion humor. Denne
kombination sikrer at hans materiale er både afvekslende og underholdende.
Stephen akkompagnerer sig selv på guitar og bodhran og med sin 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.
Danske Pernille Quigg har boet på Skotlands 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 har for nylig udgivet sin debut CD “Driftwood“.
Denne 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 publikums deltagelse.

Koncert med The Quiggs

Fredag den 24. oktober i Skjød Forsamlingshus
Dørene åbnes kl. 19.00
Køb et glas vin og kom i den rette
stemning inden koncerten starter kl. 20.00
I pausen serveres luksus oste- & pølsebord
med hjemmebagt brød og
8 slags forskellig slags spændende tilbehør
Prisen for alt dette er kun 200 kr.
Billetter bestilles på mail: ban@fibermail.dk
eller på tlf. 8696
0286 senest 19. oktober
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Årets Fuglekonge er fundet

Skjød Jagtforening afholdt, i
henhold til traditionerne, Fugleskydning den første lørdag i juli.
Bodtofteskoven udgjorde de
smukkeste rammer, og vejret
viste sig fra den bedste side.
Vi startede ved gadekæret og
gik til Kongen.
Kongen havde på forhånd meldt,
at han desværre ikke var hjemme
på dagen, men at jægerne nok
skulle blive beværtet, hvilket vi
blev på fornemste vis.
Derefter fortsatte vi ned i Bodtofteskoven, hvor der blev serveret
morgenmad og kaffe.
Efter dette begyndte indskrivningen og ca. kl. 11.00 startede
skydningen.
Der deltog over 30 skytter.
Skydningen gik godt om end lidt
hurtigt, men det må skyldes de
dygtige skytter.
Årets Fuglekonge blev Jan Møller, Sølvsten – STORT TILLYKKE.
Det næste arrangement vil være Flugtskydning den 13. september, men mere
herom senere.
Bestyrelsen takker for den store opbakning til arrangementet.
Side
Med venlig hilsen
Side 10
10
Formanden

Skjød oldboys forår 2014
Med en 8. plads i foråret indfriede oldboys målsætningen om at slutte over
lokalrivalerne fra Sall og Korsholm uden at komme for højt op i rækken for
dermed at skulle møde de skrappeste hold i efteråret.

Mål på Skjød Stadion…
Rico Bach scorer her mod Ulstrrup

En passende mængde af vundne, uafgjorte og tabte kampe.
Der har været super god opbakning til hjemmekampene.
Og Skjød stadion har været en rigtig fin hjemmebane i år, forholdsvis jævn
og med fint græs for ikke at glemme de flotte nye tribuner, hvor de mange
tilskuere kan sidde i ly, hvis der skulle komme en enkel byge.

Jo, det er klart det mest indbydende stadion i kommunen.
Oldboys siger mange tak til ildsjælene ,med Alex i spidsen, der har stået for
de nye tribuner. Flot arbejde!
18. august spilles den første hjemmekamp i efteråret.
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fortsættes →

Vi håber fortsat på høje tilskuertal, og lover,
at det bliver underholdende på den en eller anden måde.
Her er slutstillinger efter forårets anstrengelser:
K
1 Hadsten SK
2 Ulstrup OB
SMIFF
3 (Fjordbakken)
4 Hammel GF
5 Kristrup B
6 FSI
7 IF Midtdjurs
8 Skjød IF
9 Sall
10 Ålum IF
11 Hornbæk SF
12 Korsholm IF
Dronningborg
13 Oldboys

V U T

Score

Point

12 10 2
12 8 1

0
3

52 - 9
39 - 17

32
25

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
7
7
6
5
4
4
3
1
0

2
2
2
3
5
5
7
7
9
8

32
33
33
29
30
18
20
21
17
17

19
16
20
23
32
23
31
35
48
33

24
24
24
21
17
15
13
11
5
4

12

1 1 10

17 - 52

4

3
3
3
3
2
3
1
2
2
4

-

Der er medlevende publikum på
Skjød Stadion.
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Ole Møller Hansen

Børnenes side

Vi har modtaget denne
flotte tegning fra Silje.
Hun bor på Kirkeskovvej
og er 10 år.
Det er en tegning af et hus
på Skarø, hvor Silje har
været på ferie.
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Ottekantsværd fundet ved Skjød
Bevæbnet med sin metaldetektor fandt amatørarkæolog Herluf Nydam Jensen
for nylig et ca. 3400 år gammelt sværd fra ældre bronzealder i syv dele ved Skjød.
Bronzealdersværd fundet ved Skjød
Sværdet er en sjælden importeret højstatus-genstand af en type kaldet
ottekantssværd. Der er fundet to yderligere sværd af denne type i Østjylland,
senest for 33 år siden i Skødstrup ved Aarhus, det andet for 46 år siden
på Hansted Mark ved Horsens.
Det mærkelige navn skyldes, at sværdets greb i tværsnit er ottekantet.

Dette og grebets hæftning til bronzeklingen ved to blot nitter viser arkæologerne,
at sværdet blev fremstillet et sted i det nordlige alpeområde.
Sværdet fra Skjød blev fundet på en mark med ødelagte og
overpløjede gravhøje, og derfor er der stor sandsynlighed for, at sværdet
stammer fra en grav, hvor det ledsagede sin ejer.
Ottekantssværd findes kun i en ganske kort periode i oldtiden, nemlig
mellem 1500-1300 f. Kr. og er derfor samtidige med de store bronzealderhøje,
der indeholder de berømte egekistegrave.
Senere i yngre bronzealder gik man over til ligbrænding og urnebegravelser
med andre og mindre gravgaver.
De smukke importsværd gemmer på en hemmelighed.
Arkæologerne ved, at de blev fremstillet i det centraleuropæiske
område ved de nordlige Alper, og at sværdene dukker op i grave i Norden.
Men mellem disse to steder, fremstillingsstedet og fundstedet, findes
ingen sværd af denne type. Man mener derfor, at sværdene er handlet
direkte uden mellemmænd.
Men tog vi derned eller kom der handelsrejsende herop til os?
Et indtil videre åbent spørgsmål om en fascinerende 3400 år gammel handelsrelation.
Sværdet er nu til konservering og danefæbedømmelse på Nationalmuseet,
beretter arkæologerne Lise Frost og Constance Rassmann fra henholdsvis
Moesgård Museum og Museum Midtjylland i en artikel i sidste nummer af SKALK
(juni 2014).
Billede er venligst udlånt af Herluf Nydam Jensen og foto Moesgård Museum.
Teksten er bragt med tilladelse fra og med henvisning til historie-online.dk
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Sammenlægning af menighedsråd

Lyngå, Skjød og Lerbjerg menighedsråd
arbejder på at lægge de tre råd
sammen til et.
I de senere år har de tre råd arbejdet tæt
sammen og derfor fundet det praktisk at
afholde fællesrådsmøder.
Inden de tre råd kan lægges
sammen, skal der afholdes et
offentlig møde, hvor der orienteres om
sammenlægningen.
Kom og få svar på, hvordan det
planlagte råd skal sammensættes.
Hvor mange menighedsrådsmedlemmer skal der være fra hvert sogn?
Hvilke opgaver får de enkelte
medlemmer?
Er der en kirkeværge for hvert sogn?
Mange flere spørgsmål kan stilles, så
mød op og orienter dig om
fremtidens menighedsråd i dit sogn.

Mødet finder sted i Lyngå
konfirmandstue den
4. september kl. 17.30.
Alle er velkommen til at møde
op og give deres mening til
kende.

På Skjød menighedsråds vegne
Henny Josefsen
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Hej Skjødsere
Mit navn er Lusi (Lusine),
jeg er 39 år, og kommer fra
Armenien.
Min familie bor i dag i Rusland,
(Orenburg).
Jeg er uddannet frisør, og har
arbejdet som sådan i 20 år,
og har taget mange kurser.
Mine hobbys er bryllupsdesign,
blomsterdesign, ikebana, sport
(fodbold og håndbold).
I 3 måneder har jeg nu boet i Skjød,
og jeg er gift med Mogens Falkenberg (Skræddergyden 36).
Jeg elsker Danmark og danskerne,
og håber, jeg snart vil lære
sproget, så jeg kan snakke med
jer alle.
Vi ses :-)
Venlig hilsen Lusi

Nyt fra Skjød Vandværk
Skjød Vandværks bestyrelse har hen over sommeren trukket i arbejdstøjet.
Vi er i fuld gang med at registrere, hvor stophanerne ved vores brugere er
placeret. I første omgang har vi været i gang på Skræddergyden, Bygaden,
Skolebakken, Hejnskildevej, en del af Kirkeskovej og noget af Glæsborgvej.
Det er ikke lykkedes at finde alle stophaner endnu, men arbejdet med målebånd,
metaldetektorer, skovl og spade genoptages efter sommerferien.
Hvis du har info om din stophaneplacering, som vi ikke kender, er du velkommen
til at markere den på din grund, eller aflevere info til Poul Skov Jensen på
Bygaden 9.
Der uddeles i øvrigt info i form af kort, inden vi kommer rundt med målebåndet og
tegner placeringerne ind.
Skjød Vandværk
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Høstgudstjeneste og fællesspisning
Søndag den 12. oktober samarbejder Skjød Forsamlingshus og Skjød
menighedsråd igen om årets ”høstfest”
Vi skal fejre, at årets høst er i hus. I skrivende stund er høsten blot lige begyndt,
så jeg kan kun håbe på, at det er en rigtig god høst, vi skal fejre.
Kornet står rigtig flot i år, og rapsen har aldrig været højere.
Det spændende er så, om udbyttet er lige så flot.
Gudstjenesten i Skjød kirke begynder kl. 17.00. Herefter er der fællesspisning i
Skjød forsamlingshus. Det er efterhånden blevet en tradition, at Heidi Fogh tager
sig af køkkentjansen, og det vil hun også i år.

Under middagen skal vi synge høstsange og vi skal høre årets høsttale, som i år
holdes af Jan Stagsted, Stadsgård. Selv om Jan ikke driver landbrug på gården,
så er jeg sikker på, at han har fingeren på pulsen, når det handler om høst.
Til daglig arbejder Jan som seniorforsker på Institut For Fødevarer på Foulum.
Da de fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget, er jeg sikker på at Jan nok
skal få både arbejde og høst kædet sammen.
Vores præst Anne Martiny Kaas-Hansen vil omkring den 1. september gå på
barselsorlov. Det betyder, at gudstjenestens form p.t. ikke kan beskrives.
Dette vil blive omtalt i næste kirkeblad, Kirke og Sogn.
Se annonce for høstfesten side 7 og kupon for tilmelding side 19 her i bladet.
Venlig hilsen
Henny Josefsen
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Nyt fra Skjød Forsamlingshus
Skjød Forsamlingshus fik som tidligere skrevet hele 4 nye bestyrelsesmedlemmer
ved generalforsamlingen i foråret. Efter den store udskiftning er bestyrelsen nu i
gang med arbejdet.
Der har været holdt et par bestyrelsesmøder og den årlige ”julefrokost” for
bestyrelsen løb af stabelen i april måned.
Vores stole i huset er i skrivende stund ved at få en grundig rengøring, og det er
besluttet, at køkkenet snarest skal have malet væggene.
Der er planer om at indkøbe et nyt køleskab. Vi har godt nok 2, men det gamle
på loftet er i meget ringe stand, og det er meningen, at det nuværende i køkkenet
skal flyttes på loftet, så der bliver plads til et lidt større køleskab i køkkenet.
Gulvet i salen bliver slebet og lakeret i løbet af sommeren.
Vi er involveret i en del arrangementer her i efteråret. Det første bliver byfesten,
hvor vi bl.a. om aftenen laver Romersk fest.
Høstfesten bliver igen et fælles projekt med menighedsrådet, derudover har vi
koncert med The Quiggs. Læs mere om de forskellige aktiviteter i dette nummer
af Skjød Tidende.
Man kan i øvrigt følge med i forsamlingshusets aktiviteter på www.skjoedby.dk og
på Facebook.
Adventsarrangementet, som i år afholdes søndag d. 29. november, er også i
planlægningsfasen. Her vil vi som altid meget gerne modtage gevinster til vores
tombola og fiskedam.
Skjød Forsamlingshus
Bjarne Andersen

Sankt Hans 2014
Til Sankt Hans var der
en del Skjødsere
samlet på Stadion.
Vores præst Anne
Martiny Kaas-Hansen
sørgede både for
prædiken og båltalen.
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Så vidt vi ved, endte
hun ikke i Bloksbjerg….

Medlemskab af SBIF
Så er det tid til at forny medlemskabet af SBIF.
Det koster: 120 kr. for en husstand og 60 kr.
for en enkelt person.
Beløbet kan overføres til:
reg.nr. 6110 konto nr. 4864 444 657
Det vil også være muligt at betale til sommerfesten den
16. august 2014, men vi håber rigtig mange vil benytte
sig af at overføre penge.
Vi håber på rigtig stor opbakning til foreningen, som hidtil.
Sommer hilsner
Skjød Borger- og Idrætsforening

Kuponer
Tilmelding til Høstfest spisning d. 12. oktober afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 7. oktober
Voksne: ________
Navn:

Børn:_______

________________________________________________________
Hvor mange sole er der i dette nummer af Skjød Tidende?
Afleveres i Forsamlingshusets postkasse senest d. 10. august

Antal: _____
Navn:

(barn u. konf. alderen skal skrive alder på)

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

Voksne: ________
Navn:

Børn:_______

________________________________________________________
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Sommerkonkurrence

Kan du finde alle solene i Skjød Tidende?
Rundt omkring i bladet er der
sole af forskellig slags.
...men hvor mange er der?
Find dem - Tæl dem - Skriv antallet på kuponen på
side 19 her i bladet og aflever den i forsamlingshusets
postkasse senest d. 10. august.
Så er du med i konkurrencen om to billetter til byfestens
romerske aften i Skjød Forsamlingshus d. 16. august.
Hvis vinderen bliver et barn under konfirmationsalderen,
finder redaktionen en sjov sommergave som præmie.
Mange sommerhilsner fra
Skjød Tidendes redaktion

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

HVIS DU ER KED AF AT
KLIPPE I BLADET, LAVER DU
BARE DIN EGEN KUPON PÅ
ET STYKKE PAPIR OG
AFLEVERER DEN I
FORSAMLINGSHUSETS
POSTKASSE

