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Årets Fuglekonge 2015
blev Brian B. Nielsen.
Se mere inde i bladet.

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





Byfesten
Fællesspisning
Nyt fra redaktionen
Og meget mere

Stor tak til det arbejdende folk
Landsbydagen blev i år afholdt lørdag den 9. maj. Selvom vejret ikke var med os,
så var der mødt ca. 25 friske Skjødsere op. Dagen startede med brød og kaffe i
SBIF’s klubhus, hvorefter formiddagens opgaver blev fordelt.
Sidste år blev parkeringspladsen ved klubhuset forskønnet, så SBIF’s bestyrelse
havde udset området omkring klubhuset til den store forårsrengøring.
Men pga. den fornemme tilslutning blev der også tid til at rydde op ved gadekæret
og busstoppestedet.
Efter godt og vel et par timers hårdt arbejde var ukrudt og uorden bragt i
defensiven ved klubhus og gadekær.
Pølser, brød og drikkelse ventede de sultne og våde Skjødsere, og de blev
indtaget med god appetit.
SBIF takker for den store opbakning og indsats.
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Skjød Borger– og Idrætsforening
Simon Johnsen

Vil du med i biffen, strikke
eller reparere naboens lampe?
Vi flyttede ind i ”Jenle” (Kirkeskovvej 1) i november sidste år og har siden haft
travlt med at renovere huset indvendig, og håber på, at den udvendige del af
projektet bliver færdig i løbet af efteråret.
Efter hjemkost fra sommerferie sad vi en aften og mindedes aktiviteter med
forhenværende naboer, da vi boede i Søbyvad-området. Her var fælles søndagsvandring, biografklub og sammenkomster ved forskellige lejligheder.
Her i Skjød er der også fælles aktiviteter så som sommerfest og traditioner
omkring fastelavn, pinse, Skt. Hans, landsbydag, høstfest, fællesspisninger, sport
(fodbold, yoga, zumba, jagt) og diverse arrangementer med musik og foredrag.
Det er dejligt, at vi bor i en landsby med mange aktive beboere, som er involveret
i de forskellige arrangementer.
På trods af det høje aktivitetsniveau kunne der måske være basis for flere
interesse-betonede aktiviteter.
Vi kunne f. eks godt tænke os at være med i en biografklub, hvor vi er en gruppe
på 8-10 personer, som melder os ind i Biografklub Danmark og aftaler at se de
forskellige film sammen. Efter forestillingerne kunne vi på skift byde på en kop
kaffe eller en øl og diskutere filmen eller andet af interesse!
Der kan være flere formål med en sådan biograf-gruppe ud over, at det kan være
en god social aktivitet. For det første kommer man afsted og ser nogle nye gode
film, for det andet støtter vi de lokale biografer, som vi gerne vil have til at
overleve på længere sigt. Desuden er det billigere, når vi er flere, der melder os
ind sammen.
Vi kunne også forestille os, at forsamlingshusets fine faciliteter i overetagen
kunne benyttes lidt mere til f.eks. en strikke/hækle/sy-klub, hvor interesserede
mødes til gensidig inspiration/hjælp og hygge.
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Fortsættes→

En anden idé kunne være at etablere en såkaldt reparations-café, hvor vi hjælper
hinanden med at reparere nogle af husstandens brugsgenstande.
Her kunne vi muligvis også mødes i forsamlingshusets lokale på 1. sal f.eks. en
gang om måneden. Hvis de fremmødte ikke selv kan klare en reparation, så
kender vi måske en, der har ekspertisen.
Reparations-cafeen vil være i god overensstemmelse med manges ønske om at
gøre op med ”køb og smid væk” - mentaliteten
Flere aktiviteter er med til at styrke fællesskabet i vores landsby.
Hvis du er interesseret i at være med til en eller flere af ovennævnte aktiviteter
kan du henvende dig til Carl Chr. Lund, Kirkeskovvej 1, mail: cclund@mail.dk
eller sms/mobil 2268 5305
God sensommer!
Rita og Carl Chr. Lund

Yoga i Skjød

Igen i år er der yoga-undervisning i
klubhuset om onsdagen.
Første gang bliver onsdag den 26. august.
Henvendelse til Rita Lund, Kirkeskovvej 1,
mobil: 22 68 53 04, mail: ritalund@pc.dk

Nyt fra Skjød Vandværk
Skjød Vandværk udskifter i uge 33-34 vores vandledning på Sparregårdsvej.
De berørte beboere på vejen har fået direkte besked.
I forbindelse med gravearbejdet kan Sparregårdsvej i perioden været spærret
for gennemgående trafik.
Vi beklager de gener udskiftningen medfører.
I/S Skjød Vandværk
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Borgerbudgettering
Favrskov Kommunes Landsbyråd har udsendt information vedrørende forsøg
med en ny bevillingsmodel, kaldet borgerbudgettering. Her kan landsbyen/
lokalområdet søge 50.000 kr. inden de har ideen til et projekt.
Planen med den nye bevillingsmodel er at få landsbyen/lokalområdets borgere
til sammen at skabe nye tiltag i lokalområdet uden først at skulle bekymre sig
om, hvordan de finder økonomien hertil. Formålet er at give landsbyen mulighed for at ideudvikle og tænke kreativt i fællesskab.
Projektperioden løber frem til udgangen af 2016.
Aktiviteter
Inddragelse af lokalområdets borgere på tværs af foreninger mv. og i
høj grad også borgere, der ikke i forvejen er med i foreningsaktiviteter i
generering af nye ideer til aktiviteter mv.
Valg af frivillige, som videreudvikler ideerne til egentlige forslag og melder dem
til afstemningen.
Fremlæggelse af forslagene.
Afstemningsperiode, hvor borgerne prioriterer forslagene.
Borgerne arbejder videre med de(t) forslag med flest stemmer.
Forslaget gennemføres.
Krav
Der stilles et overordnet krav om, at de udvalgte landsbyer gennemfører ovenstående aktiviteter og at man stiller sig til rådighed til at berette om erfaringer
med borgerbudgettering.
Skjød har indsendt ansøgning om, at være en af de tre landsbyer i Favrskov
Kommune, der får bevilliget 50.000 kr. I ansøgningen er det fremført at pengene
skal bruges til ”Udvikling af et projekt både for byens borgere og for andre
der ligger vejen om ad Skjød”.
Som beskrevet er der nogle aktiviteter der skal gennemføres, og punkterne
1 og 2 gennemføres i forlængelse af fællesspisning i Forsamlingshuset
den 17. september 2015, ca. kl. 19.30.
Så hvis du har en ide til, hvad der kunne laves i Skjød, til gavn for byens
borgere, og dem der kommer igennem, så mød op den 17. september og
fortæl om din ide.
Foreningerne i Skjød
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Fællesspisning i forbindelse med
borgerbudgettering i Skjød forsamlingshus

Hvornår?
Torsdag den 17. september 2015
kl. 18.00

Menuen?
Hovedret: Sammenkogt ret med tilbehør
Dessert: Is med frugter
Til slut: Kaffe og the

Prisen?
Det koster 60,- kr. for voksne og 30,- kr. for børn under
konfirmationsalderen
Tilmeldingen til fællesspisningen på kuponen side 19
eller på mail: 86960074@mail.dk

Skal ske hvornår?
Senest den 10. september 2015

Det bliver os en fornøjelse at se jer
Skjød Forsamlingshus
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Børnenes sider
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Børnenes sider

Det er denne
gang brødrene, Adam
og Bertram, der har leveret
flotte tegninger og historie
til Skjød Tidende.
På venstre side er det
Adam, der har lavet en
Skjød motiveret historie.
På denne side er det
Bertram som har tegnet
Foxy fra spillet
Five Nights at Freddy’s
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Sankt Hans
Sankt Hans aften fejrede vi på Skjød Stadion den 23. juni.
Man kan sige, at vejret viste sig fra sin pæne side i år, når man kigger tilbage på,
hvordan forsommeren har været.
Vi startede med friluftsgudstjeneste, hvor Majbrit Daugaard prædikede.
Gudstjenesten foregik i telt. Hun fortalte om, hvorfor vi fejrer Sankt Hans, og
hvorfor det hedder Sankt Hans.
Under gudstjenesten blev de små underholdt med snobrød og børnebål.
Efter gudstjenesten var der salg af pølser, øl, vand, kaffe, kage m.m.
Dette gik over al forventning. Der var mødt omkring 75 personer op til Sankt Hans
bål. De måtte dog væbne sig med tålmodighed, da bålet ikke ville tænde. Dette
skyldes måske, at der i Skjød var kommet 40 millimeter vand dagen
forinden.
Da bålet endelig kom i gang, kunne vi alle synge ’Vi elsker vort land’.
I år havde vi valgt ikke at have en båltaler.
Vi takker for stort fremmøde og dejligt vejr.
Menighedsrådet og Skjød Borger- og Idrætsforening.

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 15. august 2015,
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
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Zumba

Blid Zumba med efterfølgende

smidighedstræning.
Skjød Forsamlingshus
Tirsdag d. 1. september kl. 17.30 – 19.00
Så er det igen muligt at kombinere
motion og hyggeligt samvær.
I denne omgang starter vi op d. 1/9 og slutter d. 1/12.
Holder ferie i uge 42. I alt 13 gange.
Katja er igen klar til at bringe sveden frem på vores pander.
Efter en times blid Zumba, hvor vi er blevet godt varme,
slutter vi af med smidighedstræning.
Medbring et håndklæde og en drikkedunk. Vi får også brug for
et liggeunderlag og et yoga-bånd. Tag også dette med, hvis det
haves, ellers finder vi ud af det 
Pris:
Medlemmer af SBIF: 600 kr.
Ikke medlemmer: 650 kr.
Tilmelding: Ved start
Spørgsmål: Connie: Tlf. 8696 0094 - Sms 3122 5540
På gensyn.
SBIF, Connie og Katja
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Brækkede
trætoppe!!!!!!!
Konkurrence
for børn

Brækkede
trætoppe !!!!!!!
Bodtoftevej 20,
Paradiset
Mellem fredag den
24. og lørdag den
25. juli, er toppen
brækket af 8 træer.
Træerne er så høje,
at det dårligt kan
være børn, da det
ikke ser ud til, at
der er klatret op i
træerne.
Der er meget
ærgerligt, da
træerne nu ikke
bliver højere, hvilket
var formålet med at
plante dem.
Hvis du ved, hvad
der er sket, vil vi
gerne høre om det.
Dorthe & Jens
"Paradiset"
Tlf.: 8696 1150
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Flugtskydning

Skjød Jagtforening afholder
flugtskydning
den 19. september
på Ahrensdal.
Nærmere information
vil blive udsendt.
Skjød Jagtforening

Ny film om Skjød
Forsamlingshuset holder et
arrangement fredag
d. 6. november.
Poul Nørgaard har premiere
med den nye film om Skjød.
Det er mange ældre smalfilm
som er blevet digitaliseret.
Mange vil nok finde det
spændende at gense levende billeder fra Skjød tilbage til
60’erne, så derfor kan vi kun opfordre alle til at sætte
kryds i kalenderen fredag d. 6. november kl.19.
Skjød Forsamlingshus
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Fugleskydning i Skjød Jagtforening
Den 4. juli afholdt Skjød Jagtforening den årlige Fugleskydning i
Bodtofteskoven.
Dagen startede ved gadekæret, hvor udfordrerne mødtes i det flotte vejr.
Derfra drog vi i samlet flok til Fuglekongen Jan Møller i Sølvsten.
Vi blev beværtet på fornemmeste vis, inden turen gik til Bodtofteskoven.
Efter morgenkaffe og indskrivning, gik skydningen i gang.
Der var god tilslutning med 28 skytter, hvoraf et par stykker var nye.
Politiet havde bedt om, at pælen blev flyttet tættere på skråningen bagved,
hvilket selvfølgeligt var gjort. Det bevirker, at afstanden til fuglen er blevet ca. 5
meter længere, og derved sværere.
Skydningen forløb fint, og det kunne ikke ses, at afstanden var blevet de 5
meter længere.
Den medbragte frokost blev indtaget ved 13 tiden. Det var også muligt at købe
pølser med brød, hvilket nogle benyttede sig af.
Der var varmt i skoven, så alle blev opfordret til at drikke rigeligt, specielt var
det vigtigt, at man også fik noget vand.
Efter frokost blev skydningen genoptaget og lige omkring kl. 16,30 lykkedes
det for Brian B. Nielsen at skyde brystpladen ned, og blive Fuglekonge.
Der var præmier til Mikkel Frisch, Rasmus Mortensen, Peter Damsboe, Jan
Møller, Lasse Mikkelsen, Peter Gulev, Gert Frisch og selvfølgelig den nye
Fuglekonge Brian B. Nielsen. (Se billede på forsiden af dette blad)
Skjød Jagtforening takker alle
der deltog i årets fugleskydning, de aktive og
alle de andre, der var med til
at gøre dagen festlig og en
god oplevelse.
På bestyrelsens vegne
Jens

På billedet er det formanden,
der takker Simon Johnsen
for lån af skoven til årets
Fugleskydning
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Kupon og regler for Årets Skjødser
Årets Skjødser skal kåres ved sommerfesten d. 15. august.
Du er med til at bestemme, hvem det skal være i år.
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 afleveres i forsamlingshusets
postkasse eller på festpladsen
senest d. 15. august kl. 13.

Hu
inds sk at
ti
kan lle din
dida
t

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

Kupon til indstilling af Årets Skjødser 2015
Senest 15. august

Jeg ser gerne, at det bliver
______________________________
der skal modtage årets Skjødser.
Min begrundelse er:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Navn: _________________________
Adresse:_______________________

Nyt fra redaktionen

Efter at have lavet Skjød Tidende i mange år, har vi besluttet at
tiden nu er inde til, at nye kræfter kommer til.
Der har været mange sjove timer med at lave bladet, og det har
været meget lærerigt.
Vi håber, at det lykkes at finde nye initiativrige person(er) til at lave Skjød
Tidende, da bladet så absolut har sin berettigelse i Skjød og omegn.
Vi vil gerne lave næste nummer af bladet, som udkommer i november, derefter er
det slut for vores vedkommende.
Vi vil selvfølgelig gerne overdrage arkivmateriale til den nye redaktion, og vil også
gerne svare på eventuelle spørgsmål om opsætning o.s.v.
Herefter vil vi se frem til, at modtage et Skjød Tidende i vores postkasse.
Hvis du er interesseret i at lave bladet, er du velkommen til at kontakte os eller
byens foreninger
Venlig hilsen redaktionen
Mette og Bjarne

Kuponer

Tilmelding til Høstfest d. 4. oktober afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 27. sept.
Børn: ________ Voksne: _________
Navn:

________________________________________________________

Tilmelding til Fællesspisning d. 17. september afleveres
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 10. sep.
Børn: ________ Voksne: _________
Navn:

________________________________________________________
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Opslagstavlen

Der er høstgudstjeneste og
fællesspisning d. 4. oktober

Skal du med til Zumba i
forsamlingshuset fra
d. 1. september?

Yoga-undervisning i
klubhuset om onsdagen.
Første gang onsdag
den 26. august.

HUSK :

D. 6. november kan du se
Poul Nørgaards nye film
om Skjød i forsamlingshuset.

Fællesspisning og
borgerbudgettering i
Skjød forsamlingshus
torsdag d. 17. september

Der er byfest i Skjød d. 15. august.
Det plejer at være en rigtig sjov dag
for store og små.
Se i programmet, hvad der
sker på stadion.

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

Har du stemt på
Årets Skjødser?
Kupon afleveres
senest
d. 15. august.
Har du
fundet flower
power tøjet frem
til 60’er festen i
forsamlingshuset?

