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Skjød som flagskib
Til næste år arrangeres flere kulturelle begivenheder i Skjød, 
som betyder, at vores lille landsby kan blive Favrskov kommunes 
flagskib i forbindelse med Aarhus og regionens status som euro-
pæisk kulturhovedstad 2017. Det hele starter med Favrskov Bør-
ne- og ungdomsåbning af Kulturby 2017 i januar under temaet: 
”Månelys over Ønskelandet”, som foregår på Skjød stadion. 

Derefter begynder forberedelserne i april til teaterprojektet 
”Dans din nabo”, hvor den københavnske teatergruppe Hello!E-
arth involverer Skjøds borgere i flere workshops om landsbyens 
daglige liv, aktiviteter, nærvær, mangfoldighed, naturoplevelser 
og fællesskab som et attraktivt alternativ til en storbybosætning. 
Det kræver naturligvis interesse, åbenhed og deltagelse af lands-
byens beboere. Derfor håber vi, at mange skjødsere vil tage godt 
imod gæsterne og kaste sig ud i forskellige aktiviteter omkring 
kulturbegivenhederne, som kræver vores nysgerrighed og en 
fordomsfri tilgang. 

I denne udgave af Skjød Tidende beskrives disse begivenheder 
nærmere og vi må forvente, at vi i den kommende tid bliver 
klogere på, hvad der mere konkret skal foregå. Der er dog ingen 
tvivl om, at målet med arrangementerne er, at mange hundrede 
børn og unge med lærere, pædagoger, forældre og bedsteforæl-
dre vil være med til åbningen i januar. Desuden regner vi med, at 
en del Århusianere bliver fragtet med bus til Skjød for at deltage i 
teateroplevelsen ”Dans din nabo”. Dette er en unik mulighed for 
landsbyerne i Favrskov og for Skjød i særdeleshed til at promo-
vere det gode og aktive liv i landsbyerne tæt på storbyen. 

Denne avis viser netop det høje aktivitetsniveau i byen med flere 
fodboldhold, vandreklub, fastelavnssoldater, hygge og overnat-
ning på stadion, landsbydag, brætspil for børn og unge, forårs-
koncert, pinsehygge, Sct Hans fest, jagt-aktiviteter og byfest, – og 
dette er blot forårs- og sommer-aktiviteterne!

Redaktionen ønsker alle vore læsere en god sommer.
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Koncept:
For at markere åbningen af at Aarhus og Re-
gion Midtjylland er Europæisk Kulturhoved-
stad i 2017 bliver der fredag den 20. januar 
2017 afholdt et Børne- og Ungdomsarran-
gement i hver af de 19 kommuner i Region 
Midtjylland. Det sker under det fælles tema 
Ønskelandet, der handler om børn og unges 
ønsker og drømme.

I Favrskov vil vi busse børn og unge til lands-
byen Skjød midt i kommunen, hvor de om-
kring en stor træfigur – 8 -10 meter høj, skal 
være med til at lave aktiviteter for og med 
hinanden.
Da det er i den mørke og kolde tid lægger 
vi op til temaer om varme og lys – og altså 
drømme og ønsker. Det er dog KUN fantasi-
en, der sætter grænser og aktiviteter af enhver 
slags er velkomne: sang, musik, billedkunst, 
håndværk, gastronomi etc. Det er menin-
gen, at børnene både skal opleve og deltage i 
hinandens aktiviteter OG selv bidrage, hvor-
ved det markeres at kultur både er noget man 
oplever og noget man gør – og at det er noget 
der sker nu og her i dette øjeblik.

Når mørket falder på bliver aftenen sunget 
ind af korene i Favrskov kommune, der bli-
ver projekteret op i vintermørket, før (forhå-
bentlig) Store Nørderne fra Danmarks Radio 
antænder den store træfigur, der forsvinder 
i imponerende flammer og brænder ud, og 
symboliserer kulturens kvalitet som hæn-
delser i øjeblikket – lidt ligesom drømme og 
ønsker.

Månelys over Ønskelandet
Favrskov Børne- og Ungdomsåbning af Kulturby 2017

Skitse af Børne- og Ungdomsåbningspladsen med cen-
tral figur og aktivitetsboder i koncentriske halvcirkler 
omkring den.

Frederik Schøler, kulturformidler Kultur & 
Biblioteksarbejder ved Favrskovbiblioteker-
ne arbejder med åbningsprojektet Kulturår 
2017 for børn og unge i Favrskov. Frederik 
har fundet at vores landsby vil være det 
ideelle sted for den store fest den 20. januar 
2017. Frederik er godt i gang med forbere-
delserne og har lovet os at vi bliver inddra-
get og informeret mest muligt. Jeg håber 
I vil tage godt imod projektet. Det bliver 
stort for Skjød og vi kan med rette kalde os 
Kultur landsby 2017 i Favrskov.

Hanne Wind-Larsen
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Skjødsere som fotomodeller
Tirsdag den 12. april var 7 skjødsere indkaldt 
til forsamlingshuset for at deltage i det første 
pressearbejde i forbindelse med europæisk 
kulturprojekt i Skjød 2017. Der skulle tages 
fotos og video til den indledende PR-indsats 
vedr. teater-begivenheden ”Dans din nabo”, 
som finder sted i efteråret 2017 i Skjød.

Der skal udarbejdes en plakat, en række fotos 
til pressen og små video-sekvenser til præ-
sentation på internettet og de sociale medier.

Foto- og video-seancen blev ledet og instru-
eret af Lotte, som er producer og Lars, som 
er PR manager på Bora Bora, visuelt teater i 
Aarhus. Desuden var den professionelle foto-
graf Martin Busborg, som bor i lokalområdet, 
hyret til lejligheden.

Det blev til 2 timers intenst arbejde, hvor mo-
dellerne to og to blev instrueret og gennem-
fotograferet. Alle skulle medbringe tre sæt 
tøj: Et sæt hverdagstøj, et sæt festtøj og et sæt 
arbejdstøj. Deltagerne blev sat sammen, så 
forskelligheden i alder, størrelse og påklæd-
ning blev så ekstrem som muligt. Her var 
det således kontrasterne, der blev afgørende 
valgkriterier.

To og to fik modellerne forbundne hørebøffer 
på for at illustrere ideen i teaterforestillingen:

Deltagerne i teaterstykket skal selv lave fore-
stillingen under kyndig vejledning af den 
københavnske teatergruppe Hello!Earth og 
skal selv deltage i den endelige forestilling 
sammen med publikum, som ikke er tilskue-
re, men aktive deltagere! Alle får udleveret et 
sæt hovedtelefoner, en bog med tegninger og 
bevægelsesmønstre, skrevne dialoger og in-
struktioner. Publikum instrueres i at ”danse” 
med hinanden og læse dialoger op for hinan-
den. Alle ”danser” med/som/omkring deres 
naboer indrammet af videoprojektioner, lyd 
og scenografi.

Deltagerne i foto-seancen glæder sig nu til 
at se resultatet af anstrengelserne. Materialet 
skal være færdigredigeret primo maj.

 ”Dans din nabo”-projektet er indtil videre 
støttet med 600.000 kr.: 350.000 fra Rethink 
2017 (Europæisk Kulturhovedstad), 75.000 
fra Landsbyrådet, 175.00 fra Statens Kunst-
fond. Bora Bora fortsætter med at søge mid-
ler til projektet og har et budgetmål på knap 
1 mill. kr.
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Fastelavnssoldater

Fastelavnssoldaterne har igen i år, traditionen 
tro, været rundt hos alle, sunget en sang og 
inviteret til fest i forsamlingshuset.

Den 7. februar mødtes vi hos Kongen, tidligt 
morgen hvor vi deltes op i to hold. Herefter 
blev soldaterne kørt på landet hvor de gik 
frem til middag

Efter en velfortjent frokost og varme i krop-
pen igen, blev det til turen rundt i byen.

Kl. 16.00 var alle soldaterne tilbage igen og 
pengene blev talt op og slikket delt. Alle sol-
daterne havde haft en rigtig dejlig dag.
En stor tak til alle som støtter vores små 
soldater. Den 26.02.16 blev der holdt fest i 
forsamlingshuset. Dejligt at se så mange ud-
klædte gæster.

Der var tøndeslagning til både store og små 
og diskotek til børnene.

En stor tak til Poul Skov for hans store enga-
gement i soldaterne. Det er nu Poul som bl.a. 
laver de flotte kroner.

Vi glæder os til næste år, hvor vi håber at 
endnu flere børn har lyst til at deltage.

På glædeligt gensyn i 2017

Fastelavnssoldaterne
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Skjød Jagtforening
Skjød Jagtforening afholdte generalforsam-
ling den 5. februar. Formanden aflagde sin 
beretning og kassereren regnskabet, uden at 
der var væsentlige bemærkninger dertil.

Der var valg til bestyrelsen, hvor Niels Helle-
man, Christian Kill blev genvalgt, og Bruno 
Gulev genvalgt som suppleant.

Der var også valg af revisor, hvor Allan Niel-
sen blev genvalgt og da Orla S. Jensen ikke 
ønskede genvalg, foreslog bestyrelsen Simon 
Johnsen, der blev valgt.

Efter generalforsamlingen blev Vagn Nielsen 
hædret og tildelt Æresmedlemskab af Skjød 
Jagtforening. Motivationen herfor var bl.a. 
Vagn’s mangeårige medlemskab af forenin-
gen, og den store opbakning Vagn har givet 
foreningens arrangementer gennem mange 
år.

Kragepokalen blev igen tildelt Søren Jensen, 
der i år leverede 28 ben. 

Vagn Nielsen overdrages Æresmedlemsskab af  
formand Jens Hulgaard

Kim Nielsen overrakte en ny vandrepokal, 
sponsoreret af ”De grønne busser” til Henrik 
Palsgaard for ”Årets Råbuk”. Pokalen går til 
den der har skudt den flotteste danske råbuk 
i den seneste jagtsæson. Afgørelsen sker ved 
afstemning i forbindelse med generalforsam-
lingen.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret 
sig som følger:

Formand:  Jens Hulgaard
Næstformand:  Christian Kill
Kasserer:   Peter Damsbo

Øvrige medlemmer: 
   Niels Helleman
   Gert Frisch

Suppleanter: 
   Jesper Eriksen
   Bruno Gulev

Året råbuk 
2015
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Bukkejagt
Fra den 16. maj til den 15. juni er der jagttid 
på råbukke. Denne tid kaldes også for ”buk-
kejagten”.

Mange jægere vil i den periode være ude fra 
før solopgang, da jagten kan starte ved solop-
gang og slutter ved solnedgang.
Jagten kan foregå ved at jægeren sidder på 
post, på en stige eller i et tårn, hvorfra han 
kan nedlægge bukken – hvis den kommer 
forbi. Det kan også være, at jægeren opsøger 
bukken ved at liste sig ind på den og nedlæg-
ge den.

Det er ikke så tit at jægerne ved denne form 
for jagt, opsætter skilte med at skoven er luk-
ket for offentligheden, grundet jagt. Det kan 
der være mange grunde til, men hvis der ikke 
er opsat skilte, kan man bevæge sig rundt i 
naturen som man plejer, under de forudsæt-
ninger som lovgivningen giver.

I forhold til lovgivningen, der kan findes på 
dette link: http://naturstyrelsen.dk/naturople-
velser/aktiviteter/med-hund-i-naturen/ 
skal man lægge mærke til, at man i naturen 
skal færdes på vej eller sti (ikke dyreveksler) 
samt at man skal have sine dyr i snor.
Der er plads til os alle vi skal blot huske at 
vise hensyn.

Jens
Formand

Skjød Jagtforening

HUSK
Skjød Jagtforening

Lille Vildmose  
lørdag den 22. juni 2016

Fugleskydning i Bodtofteskoven
lørdag den 2. juli 2016 
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Nat på stadion
Skjød Borger- og idrætsforening inviterer

 til overnatning i telt på Skjød stadion 
d. 18.06.16 kl. 15.00

Få en skøn start på sommeren - kom op på stadion, slå jeres telt op, få nogle gode oplevelser 
i løbet af eftermiddagen med lege og andre forskellige aktiviteter, både på stadion og i skoven 
ved siden af. 

Senere laver vi mad over bål. Efter maden hygger vi om bålet med historier, spil og lidt fælles-
sang. Til sidst går vi til køjs i vores opstillede telte, og falder i søvn til skovens natlyde. 
Næste morgen spiser vi morgenmad sammen, inden vi pakker teltene sammen, og siger farvel 
og god sommer til hinanden.

Tag far, mor, søskende, bedsteforældre, venner og naboer med. Vi forbereder det sådan, at I 
blot skal medbringe telt, sovegrej, lommelygte og toiletsager. Klubhuset vil være åbent, så der 
er både toilet og bad. Har i ikke selv et telt vil der være mulighed for at låne et. 
Vi glæder os til at se jer, og vi håber at rigtig mange har lyst til, at tilbringe en nat på vores 
super hyggeligt beliggende stadion.

Prisen for dette er 50,00 kr. person. Børn under skolealder er gratis.
Tilmelding til SBIF senest d. 13-06-2016, så vi lige kan få handlet mad og drikke ind.
sbif.tilmelding@gmail.com eller på mobil 23 61 64 14.
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Generalforsamling i SBIF
Torsdag d. 7/4 blev der afholdt generalfor-
samling i Skjød Borger- og Idrætsforening. 
Udover den siddende bestyrelse var der en 
god håndfuld medlemmer til tilstede. Calle 
(Carl Christian Lund) blev valgt til dirigent 
og styrede løjerne på bedste vis. Formanden 
gav beretning for året og opridsede årets store 
begivenheder i byen og for foreningen. Navn-
lig glædede han sig over succesfulde arrange-
menter mange af disse i godt samarbejde med 
byens øvrige foreningen, samt fortsættelsen 
af Skjød Tidende, hvis nye design fik rosende 
ord med på vejen. Formanden blev efterfulgt 
af kassereren, der gennemgik det reviderede 
regnskab, som efterfølgende blev godkendt.

Kirsten Laursen trådte af som suppleant for 
bestyrelsen (som den længstsiddende supple-
ant nogensinde) og Allan takkede for mange 
års god indsats – en tak der blev yderligere 
forsødet med en æske god chokolade. Hendes 

plads i bestyrelsen blev overtaget af Maria 
Kiil, mens resten af bestyrelsen fortsætter på 
deres poster.

Slutteligt var der spørgsmål til foreningens 
planer om shelters og bålplads i den nordlige 
del af stadion. Formanden bekræftede at pla-
ner stadig lever i bedste velgående og det hele 
endte i en stor diskussion af hvordan forenin-
gen og byen som helhed gør god reklame for 
sig selv i forbindelse med ”Dans din nabo” og 
Kulturbyen.

Calle takkede alle for god ro og orden, og den 
nye bestyrelse holdt sit første bestyrelsesmøde 
umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor 
arbejdsopgaver og poster blev fordelt.

Med venlig hilsen
SBIFs bestyrelse

Søndag den 10. april 2016 kl.13.00 startede 
det nye fodboldhold i Skjød.

Vejret viste sig fra sin bedste side. 70 tilskuer 
havde fundet vej til stadion.

20 unge fyre har startet et serie 6 hold op i 
Skjød. Alle med forskellige sportslig bag-
grund. 5 erfarne fodboldspiller, 10 håndbold-
spiller, 3 golfspillere og resten er bare glade 
for at spille bold.

Der blev fightet fra første fløjt. Desværre var 
det en rutineret modstander og efter 18 mi-
nutters spilletid bragte FC Rangers sig foran. 
Efter 40 minutter udlignede Skjød til 1-1.

I 2.halvleg scorede FC Rangers efter 63 mi-
nutter. Skjød nåede at score inden tiden løb 
ud. Debut kampen endte 2-2. Alt i alt en me-
get underholdende og velspillet kamp. 
 Sportsudvalget i SBIF.

Så er det nye fodboldhold i Skjød søsat
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Skjød United i kamp mod IVF Århus

Søndag 17. april tog Skjød United imod IVF 
Århus på Skjød Stadion. Inden kampen hav-
de Skjød United fået nyt tøj, som var blevet 
sponseret af alle forretningsdrivende i byen 
og omegn.

Med det nye tøj var Skjød United klar til at gå 
i kamp, hvor de hurtigt kom foran. Det endte 
med en sejr på 9-0. Efter kampen blev der 
solgt pølser og brød, sodavand og øl. Nu ser 

vi frem til at Old Boys skal spille i deres nye 
tøj. Vi må håbe det giver dem samme resultat 

Åbyhøj har desværre trukket sig, og der 
er derfor ingen hjemmekamp den 5/6.                                   
Ellers ser vi frem til kampene den 8/5 og 
12/6, som begge skal spilles på Skjød Stadion.

Kom endelig og bak op om vores nye hold!
Skjød Borger & Idrætsforening
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Så er det ”gamle” fodboldhold også i gang

Mandag den 11/4 spillede Skjød Oldboys 
deres første turneringskamp på udebane mod 
Fårup. Det var ikke den bedste start, og de 
tabte desværre 5-2. Det var sikkert premiere-
nerver.

Mandag den 18/4 var det så tid til en hjem-
mebane-kamp. Her tog Skjød Oldboys imod 
Hornbæk i deres nye spilledragter. 

Her var det helt sikkert det nye flotte spilletøj, 

der afgjorde kampen. Det blev nemlig til en 
sejr på 2-0 til det ”gamle” fodboldhold. Flot 
spillet på Skjød Stadion. Vi glæder os til at 
følge jer!

OBS! Til alle Skjød Oldboys hjemmeba-
ne-kampe bliver der serveret gratis kaffe og 
kage!

Skjød Borger & Idrætsforening
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Gode brætspildage i klubhuset!
Vi har afholdt to brætspildage i klubhuset i år 
– og de har været rigtig sjove og hyggelige!
Der har været en del børn – både små som 
store. Vejret har været med os, så begge gange 
har der været mulighed for at spille fodbold 
udendørs også. 

Spildagen den 2. april var rigtig godt besøgt 
og samme dag var fodboldholdenes spillere 
i gang med at gøre stadion og banen klar til 
sæsonen. En ekstra gevinst var en cola til de 
børn, der hjalp med at samle grene ind fra 
banen.
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Sct. Hans aften 2016

Skjød Borger-og Idrætsforening og Skjød  Menighedsråd

afholder Sct. Hans på stadion

torsdag den 23 juni med følgende program.

18.30: Friluftsgudstjeneste ved sognepræst Anne  Kaas-Hansen

Ca. kl. 19 tændes bålet og vi synger  ”Vi elsker vort land”

Som tidligere vil der være mulighed for at forsyne sig med  øl, vand, 

pølser og brød…….( i tørvejr  !!! )

Hjertelig velkommen til alle.

( forslag til gode ideer modtages  positivt af

Anny - menighedsrådet

og

Allan - SBIF )
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Landsbydag i Skjød lørdag den 16. april
Dagen startede med morgenkaffe og 
rundstykker kl 9.00 i klubhuset. 18 personer 
var mødt op til dagens opgaver.            
                                                                                                                                               
På stadion var 4 mennesker i gang. Der blev 
fjernet ukrudt og rengjort omkring klubhu-
set. På legepladsen blev der klippet grene og 
gjort klar til nyt faldsand ved legetårnet. 

Omkring gadekæret blev der klippet siv og 
rengjort. Der blev udskiftet et bræt på pro-
menaden. Ellers blev der rundt i byen fjernet 

ukrudt og affald, så Skjød nu igen ser flot ud.                                    
Der kom kun 1 til skade, som måtte en tur på 
skadestuen for at blive syet.

Dagen sluttede af med pølser og brød i klub-
huset, hvor der blev gjort status over dagen. 
Det er rart, at man kan løfte i flok!

Alt i alt fik vi lavet mange gode ting rundt 
omkring, selvom vejret ikke var med os. 
 

Skjød Borger & Idrætsforening

En Skjødser
Rikke Nordhøj 

Om mig; 

Rikke Nordhøj, husbond Frank, sønnen Kri-
stian og Andy ikke mindst (hund) ankom til 
Brundtvej 4, 15. september 2015.
Kommer fra Hammel, hvor vi drev bagerbu-
tik i 22 år. 

Jeg er ret involveret i Venligboerne i Favrskov. 
Frank, manden i huset, arbejder i Randers og 
Kristian går i 2. g i Hadsten. Jeg er ved at tage 
buskørekort og Andy passer huset, mens vi er 
væk. 

Vi nyder de mange gåture i omegnen, naturen 
og de søde mennesker vi indtil nu har mødt.

____________________________________

Rikke Nordhøj er desuden medlem af redak-
tionen på Skjød Tidende. red.
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Vandreklubben SBIF
Vi er så heldige, at bo i en skøn lille by om-
givet af smuk natur. Vi har masser af skov i 
kuperet terræn, åbne marker, små søer, bæk-
ke, åer og spændende historiske steder, lige 
i vores egen baghave. Da der i forvejen er 
mange, der i ny og næ går en tur, forsøger vi 
at starte en vandreklub. 

Derfor inviterer SBIF til opstarts vandretur 
d. 14-05-2016 ved Klubhuset kl. 9 00.
Inden vi drager af sted, bruger vi et par mi-
nutter på den forestående rute. Hvor går 
den hen? Er der noget særligt der er værd at 
bemærke undervejs ? Derefter går vi afsted, 
anført af et par erfarne vandrere, med masser 
af lokalt kendskab (Erik Bojesen og Finn An-
dersen). Ruten fastlægges sådan, at det tager 

ca. 1½ time at gå den i almindelig gåtempo. 
Vi slutter ved  klubhuset. Her vil det være 
muligt at købe kaffe, øl og sodavand til an-
stændige priser.

Herefter vil det være 1. lørdag i måneden kl. 
9.00. Man vil kunne se den kommende rute 
på Skjøds hjemmeside.

Man møder blot op, der er ingen tilmelding, 
og det er GRATIS at deltage!!

Så har I lyst til en vandretur i godt selskab og 
smukke omgivelser, så tag vandreskoene og 
passende påklædning på og mød op.

Vi glæder os, til at følges med jer.

Hundelort
Først tak til alle jer der samler jeres hundes 
efterladenskaber op, det er vi glade for.
Dog er der i den senere tid en eller nogle, 
der lader deres  hunds efterladenskaber ligge, 
hvor vi skal gå, hvilket vi synes er kedeligt.
Derfor vil vi hermed opfordre til, at du sørger 
for at have poser med, og samler din hunds 
efterladenskaber op, ligesom alle dem der 
godt kan finde ud af det. 
Posen må gerne lægges i vores skraldespand.
 

Hilsen
Dorthe, Paradiset
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Byfesten i Skjød lørdag den 20. august
Traditionen tro starter vi kl. 9 ved Gadekæret 
med andagt, morgensang, kaffe og rundstyk-
ker, som menighedsrådet serverer i teltet. 

Formiddagens aktiviteter
Der vil være aktiviteter for barnlige sjæle på 
land og i gadekæret. For de mindste vil hop-
peborgen nok være den, der trækker mest. En 
eller anden form for ringridning vil vi også 
blive præsenteret for.
 
Bagagerumssalg
Et nyt indslag er, at der i år bliver mulighed 
for bagagerumssalg. Vi håber på den måde 
at skabe lidt anderledes liv på pladsen. In-
teresserede kan blive henvist til salgssted på 
dagen.
 
Bydyst
Årets bydyst mellem syd, nord og landsholdet 
vil være en særlig Skjød udviklet konkurren-
ce på gadekæret. Dysten starter om formid-
dagen kl. 10, hvor der skal pyntes, tunes og 
lægges taktik . Holdene skal være klar til at 
kæmpe om ”håneretten” over middag fra kl. 
13.30. 

Inden skal der vælges 3 hold fra nord, syd 
og omegn kaldet ”landsholdet”. Har du lyst 
så kontakt Allan fra Borgerforeningen ellers 
bliver I prikket.

Der skal også findes 3 hold som skal konkur-
rere om bedste underholdning under afte-
nens fest.

Frokost
Frokostmenu er intet ringere end jagtforenin-
gens velsmagende grillet gris med kartoffel-
salat m.m. tilberedt af slagter Allan. Grillen 
tændes tidligt og duften vil sprede sig ud over 
hele festpladsen og stimulere appetitten frem 
til kl. 12, hvor den lækre frokost kan købes.

Kagedysten
Efter frokosten og Bydysten fortsætter aktivi-
teterne indtil de kulminerer med årets kage-
dyst kl. 15. Vi håber på, at rigtig mange spæn-
dende kager afleveres til kaffebordet. Den 
gyldne Kagerulle skal overdrages til bageren 
af kaffe-selskabets favoritkage ca. kl. 16.

Kagerne som Skjødserne selv bager skal 
indleveres inden kl. 12 i Forsamlingshusets 
køkken.

Hele dagen vil der være salg drikkevarer, 
frugt og slik m.m. fra forsamlingshusets bod.
Middelalder-taffel 

Temaet for aftenens fest i forsamlingshuset 
bliver middelalder-taffel. I år har vi valgt, at 
festen skal være ”kun for voksne” fra kl. 19, så 
sørg for at finde en barnepige inden. 

Forsamlingshuset vil gentænke middelalde-
rens muntre fester med mad, indslag og livlig 
dans m.m. Gå allerede nu i tænkeboks og 
find inspiration til aftenens hår og påklæd-
ning. 

Årets Skjødser
Under festen vil Årets Skjødser blive kåret. 
Inden da er en person eller et par indstillet 
efter reglerne i vedtægten for Skjød Prisen. 
Der kan indstilles en eller flere, som har for-
tjent anerkendelsen som Årets Skjødser anno 
2016. 

Sidste år blev Gerda og Vagn Nielsen valgt for 
deres meget aktive indsats gennem mange år i 
foreningslivet i Skjød.

Indstillingen afleveres i forsamlingshusets 
postkasse eller på festpladsen helt op til den 
20. august kl. 15.



17



18

Pinsesøndag  
den 15. maj 2016

Skal vi se pinsesolen danse over gadekæret i Skjød?

Så mød op kl 10.00 med jeres medbragte kaffe og brød og  lad os få nogle hyggelige 
timer sammen.

Tilmeldingen kan afleveres i 
Forsamlingshusets postkasse

Tilmelding til Middelaldertaffel 
den 20. august kl. 19 i Forsamlingshuset

Navn: _______________________
Antal: _______________________

Afleveres senest d. 15. august i 
Forsamlingshusets postkasse

Forårskoncert i Lyngå Kirke

Velkommen til forårskoncert den 3. maj 
2016 klokken 19.30

De optrædende denne aften er Lyngå 
Folkekor, blæsertrioen Trio Ovis og so-
pran Cecilie Marie Høyer. Programmet 
er blandet, bestående af klassiske forårs-
sange og mere rytmiske satser for kor, 
messing-og træblæsermusik i en ny og 
utraditionel konstellation samt musik 
fra musicalens og operaens verden. Og 
så vil der naturligvis også være fælles-
sange undervejs.
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Lokale fotografer søges
Vi mangler fotos fra aktiviteter eller 
særlige hændelser i Skjød. 

Så ser du noget, du gerne vil dele, må 
du meget gerne tage et foto og sende 
det videre til 

skjoedtidende@gmail.com 

med en kort tekst, som fortæller lidt 
om hændelsen på billedet.

Er du tilmeldt Skjøds mail-liste? 

Er du på, vil du blive varslet om en 
gåtur i vildsvin-indhegningen en aften i 
maj.

Nogen har snakket om, at vi cykler en 
aftentur. Hvis du vil med, vil du få be-
sked via mail-listen.

Tilmeld dig til Bjarne Andersen på 
 

ban@fibermail.dk

Skjød har sin egen Facebook-gruppe. 
Kender du den?

Hilsen Hanne

Udlån af borde og stole

Er man interessent i Skjød Forsamlings– og Multihus, kan man gratis låne borde og 
stole til private arrangementer i det omfang, de er ledige.
Der er 70 stole til rådighed. De gamle bordplader er blevet skiftet ud med nye og større. 
De måler nu 92 X 244 cm. Der er 9 stk. til rådighed.
For at låne borde og stole bedes I kontakte mig på tlf. 8696 0094 eller mobil 31225540 
(sms i dagtimerne).

Hilsen Connie Svendsen

@



Dato Arrangement Sted

Maj

2. Skjød IF vs Korsholm IF, 19.00 Skjød Stadion

3. Forårskoncert Lyngå Kirke

8. Skjød BIF vs Aarhus 1900, kl. 13.00 Skjød Stadion

8. Indvielse af shelters efter gudstjenesten kl. 11 Lyngå

14. Opstarts vandretur, SBIF, kl. 9.00 Klubhuset

15. Pinsekaffe, kl. 10.00 Gadekæret

17. Skjød IF vs Sall, kl. 19.00 Skjød Stadion

Juni

4. Vandretur, SBIF, kl. 9.00 Klubhuset

5. Grundlovsdag i Præstegårdshaven, kl. 13.00 Lyngå

6. Skjød IF vs Ulstrup/Vellev OB, kl. 19.00 Skjød Stadion

12. Skjød BIF vs Christiansbjerg IF, kl. 13.00 Skjød Stadion

18. Nat på Stadion, SBIF, kl. 15.00 Skjød Stadion

22. Udflugt, Skjød Jagtforening Lille Vildmose

23. Sct. Hans, SBIF, kl. 18.30 Skjød Stadion

Juli

2. Fugleskydning, Skjød Jagtforening Bodtofteskoven

August

20. Byfest og Middelalderfest Skjød

KALENDER


