
Tidende 

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

 Skjød Tidende i fremtiden 
 Adventshygge i Skjød 
 Søndagsfrokost 
 ...og meget mere 

20. Årgang  - 4. Udgave  - Nov. 2015   

Gerda og Vagn Nielsen blev årets 
Skjødser-par. Læs mere inde i bladet. 
Foto: Peter Aarup Kristensen 



 

 

 
Årets Skjødser-par 2015 

Side 2 

I forbindelse med landsbyfesten i Skjød blev Årets Skjødser udnævnt.  
Det blev i lighed med sidste år et skjødser-par, som igennem årene har gjort en 
stor indsats for landsbyen. Mange Skjød-borgere har stemt og flere kandidater 
var i spil, men Vagn og Gerda Nielsen fik de fleste stemmer. 
 

De har i høj grad præget landsbyen igennem en menneskealder.  
Vagn overtog ”De Grønne Busser” med hovedsæde i Skjød i 1953 efter sin far. 
Senere har virksomheden udviklet sig, så der i dag er afdelinger i flere byer i  
Østjylland.  
Hvert år sponsorerer parret juletræet på øen i Gadekæret ligesom Borger- og 
Idrætsforeningen aldrig går forgæves, når de beder om støtte til noget, der  
gavner Skjød. 
 

Vagn har været medlem af sognerådet og senere byrådet. Parret har desuden 
været aktive og drivkraft inden for gymnastik og dilettantforestillinger. 

På dette billede fra venstre: Gerda og Vagn Nielsen, Formanden for  
Borger- og Idrætsforeningen Allan Kristensen i 60'er out-fit, som var 
festens tema, og Formanden for Forsamlingshuset Gitte Jakobsen. 
 

Foto: Peter Aarup Kristensen 
 

                   Med venlig hilsen 
                     Carl Christian Lund 
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Skjød Tidende er sikret 

Vi er mange, der er kede af, at Bjarne og Mette har 
valgt at stoppe. At dette nr. er jeres sidste nummer 
er  jo trist, men Skjød Tidende vil overleve.. 
 
Tak til Mette og Bjarne for deres store indsats med  
at få vores indlæg præsenteret i et lille fint forenings- 
blad med stor lokal værdi. Jeg har sagt det før, at I 
har formået at få bladet op på det niveau, som vi har 
i dag. Det er der mange, der nyder. 
 
I har ikke gjort det alene. Skjødserne har sendt jer 
indlæg, som I har bearbejdet og transformeret til 
Skjød Tidende. Fra næste nummer vil mange, som 
tidligere har sendt et indlæg, nu få en mere aktiv  
rolle med bladet. 
 
Så fra næste nummer vil et redaktions team  
bestående af foreningernes formænd være ansvarlig for at der er stof nok til et 
blad.   
Det er fortsat jeres billeder, tips og indlæg, som redaktionen skal arbejde videre 
med. 
 
Som Bjarne og Mettes afløser får vi en ny Mette. Mette Sig Pedersen fra 
Hejnskildevej har sagt ja til at sætte bladet op. Tak Mette. 
 
Mette har boet her ca. ét år sammen med hunden "Jensen". Mette er  
efterskolelærer på Frijsenborg Efterskole, hvor hun underviser i engelsk, tysk, 
medborgerskab og medie.  
Gennem årene har Mette været aktiv i forskellige NGO’er både lokalt, nationalt 
og internationalt.  
Den store fritidsinteresse er at rejse, fotografere og nu også Skjød Tidende.  
 
Vi glæder os til samarbejdet. 

Hanne Wind-Larsen 

Deadline for næste nr. er fremrykket en uge og er  
søndag den 24. januar 2016.  

 

Indlæg eller andet interessant sendes pr. mail til:  
skjoedtidende@gmail.com  

Mette Sig Pedersen 
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Sjov fund på marken ved Sølvsten 

Side 6 

Her efter høsten fik jeg lov til at gå på Niels Hellemanns mark i Sølvsten,  
forventningerne var ikke de allerbedste, da der ikke er efterretninger om store 
sammenkomster på lokaliteten. 
 

Men efter de obligatoriske fund af halve hestesko og kapsler fra flasker, kom der 
et fint signal og op af jorden dukkede en markant genstand på 3 cm.  
højde og med et rundt hoved.  
 

Det var tydeligt at se nogen graveringer på det 
runde hoved og tanken om en signet dukkede 
op.  
Efter rengøring og søgning på nettet tror jeg,  
at det er det, man kalder bonde stampe, som 
gårdmænd brugte til underskrift. 
 

Seglstamper har været kendt helt fra vikinge- 
tiden, lavet i forskellige former for metal lige  
fra ædelt metal og tin-bly og jern.  
Denne her tror jeg er lavet af bly eller tin, jeg 
hælder til tin da bly har det med at blive helt hvidt, når det har ligget længe i  
jorden. 
Alderen kunne være fra 16-1700 tallet, da det efter skrifterne er blevet mere  
hvermandseje, at have et segl. 
Engang troede man, at når ejeren af seglet døde, blev seglet destrueret, men de 
forholdsvis mange fund tyder på at det ikke altid var tilfældet. 
 

Jeg tror nu, at det her er tabt, for der har sandsynligvis været en lille tap for oven 
med et hul i til en snor og den er knækket af, så min teori er, at seglet er tabt, til 
stor ærgrelse for ejeren, men til stor glæde for mig der fandt det, det er det første 

af sådan jeg har fundet. 
Jeg tror det første tegn er et s og det næste et 
i og så er der et ret utydeligt mærke + et lille 
hjerte underneden, det tyder på at det har  
været en venlig mand, der bruger et lille hjerte 
som symbol. 
 

Der er rigtig meget materiale på nettet, som nu 
skal studeres, derudover kontakter jeg et  
museum, for videre oplysninger. 
 

Et rigtigt sjovt fund, jeg er meget glad for. 
 

Herluf Nydam Jensen  
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Blid ZUMBA og SMIDIGHEDSTRÆNING 
I Skjød Klubhus 

Tirsdag d. 12. januar kl. 17.30 – 19.00 
 

Så er det igen muligt at kombinere motion  
og hyggeligt samvær. 

Vi er ikke så mange på holdet mere,  
så vi er flyttet til klubhuset. 

Vi kan dog godt være et par stykker mere. 
 

I denne omgang starter vi op d. 12/1 2016 og slutter d. 12/4 
Vi holder ferie i uge 7 og 12. I alt 12 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. 
 
Har man ikke lyst til at deltage i smidighedstræningen den sidste 
halve time, kan man vælge bare at deltage i Zumba. 
 
Pris:  1½ time: Medlemmer af SBIF: 500 kr. 
                                Ikke medlemmer: 550 kr. 
           1 time: Medlemmer af SBIF: 450 kr. 
                        Ikke medlemmer, 500 kr.  
 
Tilmelding: Ved start 
Spørgsmål: Connie: Tlf. 8696 0094 - Sms 3122 5540 

 
På gensyn. 

SBIF, Katja og Connie 



 

 

 
Borgerbudgettering 

Side 8 

Den 17. september blev der efter fællesspisning afholdt møde vedrørende borger-
budgettering (beskrevet i Skjød Tidende), hvor I borgere i byen, havde mulighed 
for at komme med netop din gode ide, til hvad vi kan gøre for Skjød under over-
skriften ” Udvikling af et projekt både for byens borgere og andre der ligger vejen 
ad Skjød” 
 

Det projektet drejer sig om, er at fællesskabet skaber rammerne, hvori ideer kan 
udvikle sig, nogle skal tage ejerskab for disse og sikre at der er deltagelse i  
virkeliggørelse. 
 

Kommunen havde kort for inden fundet de landsbyer der fik det ekstraordinære 
tilskud, og der var Skjød ikke iblandt. 
 

Vi gennemførte mødet med dem der var kommet, og der kom også mange gode 
forslag til projekter. 

 

 Familie område ved boldbane 
 

 En mobil bod/kiosk/opholdsrum, der skulle bruges ved forskellige  
arrangementer f.eks. ved Gadekæret, skøjteløb mv. 

 

 Shelter/tipe ved boldbanen 
 

 Multibane ved klubhus 
 

 1 dags arrangementer for børnene 
 
Der kom mange forskellige synspunkter frem, og der var en fin debat af de  
forskellige forslag. 
 

Når vi kom til, hvem det er vi gør dette for, var der bred enighed om, at det er for 
børnene i Skjød, og så savnede vi nogle forældre fra børnefamilierne.  
Det ville have været dejligt, om der havde været nogle repræsentanter fra  
børnefamilierne, der kunne have givet deres menig til kende. 
Vi håber, at de der ikke deltog, og ligger inde med en god ide, vil kontakte SBIF 
med deres forslag. 
 

Der sker ikke noget, hvis ingen gør noget, men hvis nogen gør noget, smitter det 
måske af til andre, og så sker der noget. 
 

Som en sagde på mødet, hvis vi laver noget for  
børnene, kommer forældrene helt automatisk. 
 

Det kan jo være, vi ses når dammen er frosset til is,  
og børnene løber på skøjter. 
 

Vi håber, at du også kommer – vi ses 
 

Foreningerne i Skjød 
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Det´ for børn! - i Skjød 

Torsdag d. 12. nov. er der  
Gud & Gryderet i Skjød Kirke kl. 17.00 

– eller måske vi denne gang skulle kalde det  
Gud & pizzasnegle, for efter et par salmer og en  

bibelfortælling laver vi skovtur i kirken.  
 

Maden koster 10 kr. for voksne og 5 kr. for børn. 
 

Så velkommen til små og store – for I skal da se, hvad det 
er for noget med den der forvandlingsmaskine…                

Anne Martiny Kaas-Hansen 



 

 

 
Billeder fra Byfesten 

Side 10 Foto: Bjarne Andersen 
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Børnenes side 

Vi har modtaget denne  
flotte tegning fra Nanna på 8 år. 
Nanna bor på Bodtoftevej 



 

 

 
Fra kirkens side 

Side 12 

Lyngå, Skjød og Lerbjerg kirke har fået ny graver. Hun hedder Marlene Sørensen 
og vil primært være på Skjød kirkegård.  
Snart er grandækningen i gang, og her vil vores tre gravere hjælpe hinanden på 
alle tre kirkegårde. Tag godt imod Marlene når I møder hende på kirkegården og i 
kirken. 
 

Anne Martiny Kaas-Hansen er tilbage efter barsel. Vi er glade for at have Anne 
tilbage. Hun har fulgt med på sidelinjen og har uden problemer taget over efter 
Maibritt Daugaard, der var hendes vikar. 
 
                Henny Josefsen 

I det tidligere nummer, havde jeg et indlæg om  
brækkede træer i Paradiset. 
 

Dorthe har været i gang med at undersøge hvad det 
kunne være, og om det eventuelt var normalt for disse 
Rødel at være sådan.  
 

Det Dorthe fandt er, at Rødel helst vil være hvor der 
er adgang til meget vand, hvorfor de findes langs de 
fleste vandløb i Danmark.  
 

De bruges også som amme træer i nyplantninger, det 
vil sige at de vokser hurtigt op, for at give læ for de 
øvrige planter. 
 

Det, der så var sket med vores træer, var at den tørre 
sommer havde gjort træerne skøre eller sprøde, og da 
der så kom meget regn, blev de meget tunge i toppen, 
og det kunne stammen ikke holde, hvorved de  
knækkede.  
 

Ærgerligt, men i grunden helt naturligt. 
               

          Dorthe & Jens  
                      "Paradiset" 

 
Mysteriet er opklaret !!!!!!!! 
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Tid til forandring 

I Skjød kan vi være stolte af Skjød Tidende. Bladet, der udkommer 4 gange om 
året. Nabolandsbyerne har ofte været misundelige på vores blad.  
Selvom vi i dag kan slå op/læse på nettet, så er der ingen tvivl om, at Skjød  
Tidende er værd at bevare. Folk, der ad åre er flyttet fra byen, modtager stadig 
gerne bladet, enten på mail eller pr. post og følger med i, hvad der sker i Skjød. 
 

Hvornår Skjød Tidende udkom første gang husker jeg ikke. Det ældste nummer 
jeg har i mit ”hjemmearkiv” er 2. årgang 4. udgave oktober 1997.  
Det må vel betyde, at bladet udkom første gang i 1996. Bladet blev en realitet 
med Hanne Wind-Larsen som primus motor. Hanne var redaktør på bladet og 
Christian Nørgaard stod for Layout. 
 

I november 1998 annonceres der med, at redaktionen består af Bjarne Andersen, 
Christian Nørgaard og Hanne Wind-Larsen. Sådan er det frem til februar 1999, 
hvor Mette Fiil, Bjarne Andersen og Christian Nørgaard besidder redaktørposten. 
I november 2003 er CN trådt ud af redaktionen og tilbage sidder MF og BA.  
Mette og Bjarne har siddet ved roret siden da, men i august 2015 meddelte de 
begge, at der nu skulle der nye folk til.  
Jeg håber naturligvis det lykkes at finde et par Skjød borgere, der vil føre bladet, 
vi er så glade for, videre. 
 

Mette og Bjarne har de sidste 12 år, Bjarne lidt længere, brugt mange timer på at 
levere et spændende blad. Ligesom Bjarne også har været fotograf ved rigtig 
mange begivenheder. 
* 

Vi her på Frijsenborgvej 145 vil gerne sige tak for det store arbejde I har lagt i 
Skjød Tidende. 

 

Venlig hilsen 
Henny Josefsen 

 

Skjød Jagtforening afholder Generalforsamling  
fredag den 5. februar 2016 i forsamlingshuset 

 
Generalforsamling 



 

 

 
Konkurrence for børn 

 
Skjød Forsamlingshus siden sidst 

Side 14 

Den 15. 8. startede aktiviteterne op i forsamlingshuset med en 60’er fest i  
forbindelse med byfesten.  
Festaftenen var besøgt af ca. 50 spisende og feststemte gæster. 
I løbet af aftenen var der forskellige indslag. 
Vi takkede Mette og Bjarne for det store arbejde med Skjød Tidende. 
 

Årets Skjødser blev kåret, og det blev fortjent Gerda og Vagn Nielsen, 
der løb med titlen for deres meget aktive indsats gennem mange år i Skjød. 
 

Den 17. 9. var der fællesspisning med ca. 20 pers. 
 

Den 4. 10. var der høstfest. Der var mødt omkring 70 op til høstfællesspisning. 
Niels Hellemann holdt høsttalen og Orla og Niels spillede til sangene. 
 

Næste gang forsamlingshuset gerne vil se mange gæster er den 29.11. til  
Første søndag i advent. Se programmet på side 5. 

  

 
Skjød forsamlingshus vil ønske alle en  

glædelig jul og et godt nytår,  
med tak for alt i 2015. 

                                                                                                                        
                Gitte Jakobsen 

Vi håber rigtig mange vil komme og betale deres anparter til  
adventsarrangementet  d.  29. 11. 
 

Skulle man være forhindret kan man indbetale på konto 
6110 - 4860001755. 
 

Er man i tvivl om, hvor mange anparter man har, kan I sende en mail til: 
Skjoedforsamlingshus@gmail.com 
 

Eller ring 8696 0943 efter kl. 17.30 og få det oplyst. 
 

Med venlig hilsen bestyrelsen  

         Skjød forsamlingshus 

 
Har du anparter i I/S Skjød Forsamlingshus? 
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Skjød Jagtforening - Flugtskydning 

Side 15 

Den 19. september afholdte 
Skjød Jagtforening flugtskyd-
ning på Ahrensdal, hvor der var 
stillet en mark til rådighed. 
 

Dagen startede med kaffe og 
rundstykker inden skytterne gik  
i gang med lerduerne.  
 

Der var opstillet flugtskydnings-
vognen fra Danmarks Jæger- 
forbund, samt to kastere der var 
lånt hos Farre Jagtforening. 
 

Det gik lystigt til, solen skinne-
de, duer fløj, nogen blev ramt og 
andre fløj videre for at møde 
deres endelig i stubmarken. 
 

Ved frokosttid blev der holdt 
pause, og det var muligt at spise 
sin medbragte mad, eller betale 
sig til en lækker pølse og brød 
fra den varme grill.  
 

Efter frokost blev der skudt  
videre indtil eftermiddagskaffen, 
der blev serveret med Jytte’s 
varme kringle – lækkert.  
 

Derefter blev der afholdt en fæl-
les skydning, hvor det var alle 
mod alle om at få skudt duerne ned.  
Det er altid sjovt, også at se på, men det lykkedes dog alligevel for nogle af  
duerne at slippe igennem for derefter at lande i stubmarken. 
 

Det var en god dag, og Jagtforeningen takkede Ingrid og Niels for at lægge areal 
til, og til foreningens flugtskydningsinstruktør Bruno Gulev, og håber vi må komme 
igen næste år. 
 

Også en tak til Farre Jagtforening for lån af lerdue kastere. 
 

 
Skjød Jagtforening 

Formanden 



 

 

 
Nyt fra Skjød Borger– og Idrætsforening 

Side 16 

Tak til Bjarne og Mette 

Vores 2 redaktører af Skjød Tidende har i forrige nummer  
af dette blad meddelt, at de nu stopper. 

Skjød Borger- og Idrætsforening takker de 2 redaktører for deres store  
arbejde gennem mange år og håber, at det vil lykkes at videreføre bladet  

med nye folk ved roret eller tasterne, om man vil. 

——————————————————————————————————— 

Tak til vores sponsorer 

Endnu en gang har vi været rundt og endnu en gang har vi 
fået et JA,  

når vi har bedt om støtte til et tiltag her i Skjød. 

Denne hjælp kan ikke vurderes højt nok 

——————————————————————————————————— 

 Glædelig Jul 

Skjød Borger- og Idrætsforening ønsker alle sine medlemmer  
en glædelig jul samt et godt nytår. 

Vi håber, at vi også i det nye år vil være i stand til at  
imødekomme de ønsker, som vore medlemmer har til foreningen  

og skulle vi undtagelsesvis klokke i det, må man godt  
fortælle os det ———på en pæn måde.!! 

I år har vi bl.a. forsøgt os med en FYRAFTENSBUFFET  
og den vil vi gentage i foråret 2016. 

Til Sankt Hans vil vi, belært af bitter erfaring, forsøge os med tørt træ,  
lagret i Vagns garage, til bålet i 2016 

————————————————————————————————————
Nye boliger i Skjød 

Vi har fået en del unge børnefamilier til Skjød og der er opført boliger  
beregnet for ældre og andre med begrænset pladsbehov. 
Der er enkelte huse til salg for tiden, men det er også alt.  

Skjød Borger- og Idrætsforening vil derfor gøre kommunalbestyrelsen  
opmærksom på denne tilstand, således at vi stadig kan  
tilbyde unge og ældre en bolig i Skjød til ”landsbypris”. 

Skjød Borger- og Idrætsforening siger tak for i år. 
 
 

                   Allan Kristensen 
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Søndagsfrokost 

Forsamlingshuset inviterer til søndagsfrokost 
 den 31. januar 2016 kl. 12.30.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frokosten vil være en traditionel frokost, hvor hygge  
og noget godt at spise vil være forsamlingshusets tilbud.  

 
Vi vil prøve om der er interesse for at holde en  

god gammeldags søndagsfrokost.  
 

Vil du være med skal du tilmelde dig  
på e-mail:86960074@mail.dk  

eller på kuponen,  
der afleveres i forsamlingshusets postkasse  

senest den 25. januar.  
 

Prisen vil være 60 kr. for voksne,  
børn under konfirmations alderen kommer gratis med. 

 
 
Hvis vejret tillader det og der er interesse,  
vil vi tilbyde en gåtur i Skjøds nærområde på 
en times tid. 
 

Vi mødes kl. 10.45 ved Gadekæret og  
går en tur, der er tilpasset turens deltagere. 

 
 
 
 
 
 

Skjød Forsamlingshus 
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Det var så det…... 

Sidste punktum er sat for vores vedkommende som Skjød Tidendes redaktion. 
Et arbejde, vi har taget os af i de sidste efterhånden mange år. 
 

Når vi sidder og kigger de gamle numre igennem, kan vi da godt se, at bladet har 
ændret sig gennem tiden - og så alligevel ikke. Vi har vores måde at sætte tekst 
og billeder sammen på, og det, synes vi selv, har gjort at Tidende har været  
letlæselig og med tydelige billeder. 
 

Vi har i adskillige år fået de yngste skjødsere til at lave flotte tegninger og skrive 
sjove - og nogle gange uhyggelige - historier. De første små poder, der fik  
tegninger og fortællinger i bladet, er efterhånden blevet voksne unge mennesker, 
men heldigvis er der stadigvæk masser af børn i Skjød, så vi krydser fingre for,  
at Skjøds ungdom stadigvæk vil få plads i Skjød Tidende.  
 

Vi har også haft forskellige konkurrencer, hvor ”Gæt en Skjødser”  
nok var den mest populære. For os var det hyggeligt, at finde en vinder  
(altid udtrukket af andre end redaktionen) og overrække den heldige et gavekort  
til en fællesspisning, en koncert eller et par flasker vin.  
Vi har også haft konkurrencer for børn - lavet af børn.  

 

Bjarne har været Skjød Tidendes - og dermed Skjøds - 
fotograf på pletten.  
Hans arkiv rummer et hav af fotografier fra Skjød før og 
nu. Denne opgave bliver nu givet videre til jer alle i byen. 
I dag er det så let at snuppe et foto med telefonens  
kamera, så vi håber den nye redaktion får masser af  
billeder fra div. arrangementer. Det er altid sjovere at  
læse et blad, når der er gode fotografier….. Og især når 
man kender personerne på billederne.  
 

Vi har i redaktionen naturligvis ikke altid været helt enige om, hvordan vi skulle 
”sætte bladet sammen”, så da Skjød Forsamlingshus for flere år siden havde  
loppemarked ved Gadekæret, købte Mette en fin lille kødhammer til brug ved  
redaktionsmøderne. Bjarne påstår, at han har fået adskillige slag over fingrene 
med den, men nu skal man jo ikke tro på alt, hvad man læser i avisen…  
 

Hermed siger vi TAK for alle de rosende ord vi har fået efter vi meddelte, at vi nu 
slutter som redaktører. TAK for blomster og lækkerier som vi fik overrakt til  
sommerfesten med stående applaus fra gæsterne i salen. Vi sad begge to og 
tænkte: ”Hold nu - Sæt jer nu ned… vi har jo bare lavet Skjød Tidende”.  
 

Vi ønsker af hjertet Skjød Tidende held og lykke fremover og til den nye redaktion: 
Pas godt på vores allesammens blad.  

Bjarne og Mette 

Tidend
e 
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Valg af landsbyrepræsentant + 2 suppleanter 

Ved fællesspisningen den 29. november  
skal der vælges én landsbyrepræsentant og 2 suppleanter. 

 

De siddende personer er landsbyrepræsentant Hanne Wind-Larsen  
og suppleanter er Bjarne Andersen og Henny Josefsen.  

 

Vi mener, vi har siddet på posten for længe, så der burde være nogle  
yngre kræfter, der vil vælte os af pinde.  

Se under vedtægten for fællesrådet hvordan du gør det. 
 

Landsbyrepræsentanten og suppleanter vælges  
efter vedtægten for fællesrådet  

se evt. http://skjoedby.dk/om-skjod/vedtaegter-for-faellesradet/ 
 

Landsbyrepræsentanten deltager i Landsbyrådets møder 4 gange årligt  
og er i mange tilfælde kommunens bindeled mellem  

landsby og forvaltning.  
 

I Skjød har vi dannet et fællesråd.  
Landsbyrepræsentanten har til opgave at indkalde  

til borgermøde, koordinere og formidle samarbejdet i Skjød,  
er ansvarlig for forvaltningen og prioriteringen af Landsbyrådets midler  

og sammen med fællesrådet vælge ”Årets Skjødser”. 
 

                                  Hanne Wind-Larsen 

Tilmelding til Søndagsfrokost d. 31. januar  afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 25. jan.  

 

Børn:   ________  Voksne: _________                         
 
Navn:    ________________________________________________________ 

Tilmelding til Advenstfællesspisning d. 29. november   
afleveres i Forsamlingshusets postkasse 

 

Børn:   ________  Voksne: _________                         
 
Navn:    ________________________________________________________ 

 
Kuponer 

………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 
Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 24. januar. 
 
Indlæg sendes til: 
 
skjoedtidende@gmail.com 

Smilehullet   (Storm P ) 

2 mænd på en bænk:”Det bliver tidligere mørkt om aftenen”   

Den anden:” Ja - men til gengæld bliver det senere lyst om  

morgenen”. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2 mænd møder hinanden:”Nu har jeg hilst 3 gange hr. Hansen”  

Den anden:”Ja - bliv bare ved - jeg hedder Olsen”.    
               Allan Kristensen 

Husk hygge i Skjød  
1. søndag i advent  
med sang, juletræ,  

Luciaoptog og  
fællesspisning 

 
Glædelig jul og 

godt nytår  
til alle fra  

Skjød Tidendes  
”gamle”  

redaktion.  

Der er travetur og derefter  
søndagsfrokost  

i forsamlingshuset  
den 31. januar 2016 kl. 12.30 

 


