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Som tovholder på dette nummers Skjød Tidende har jeg også fået
æren af at skrive lederen og jeg vil benytte chancen til at fortælle
om en nyligt afsluttet ferie til Island.
Jeg havde fået mulighed for, igennem mit arbejde på AU Library,,
at komme på en konference arrangeret i nordisk regi i Reykjavik.
Da jeg luftede muligheden hjemme i Egely, blev vi hurtigt enige
om, at vi alle kunne tage turen til vulkanøen og holde lidt ferie
op til konferencen. De af jer, der har oplevet Island, vil måske
nok nikke genkendende til at det er et fantastisk flot og anderledes land, som man bare må opleve (hvis man vel og mærke er til
naturoplevelser).
Til de jagtinteresserede kan jeg oplyse at vi delte fly med de to
herrer fra “Nak og æd” på turen op (Nikolaj Kirk og Jørgen Skovbo). Hvad de vil jage på Island, skal jeg ikke kunne sige, og det
kan også være de blot var på mellemlanding, men det var vi ikke.
Vi havde en virkelig god tur pakket med vandfald, vulkaner,
gejsere, heste, søpapegøje-udkig og snorklen mellem de to kontinentalplader. De islandske svømmehaller besøgte vi også “en
mas”. Da vi kørte rundt på øen og sugede til os af oplevelser, slog
det mig gang på gang at der jo er nogle ufattelige afstande mellem
alt! Huse og gårde der ligger de mest øde steder og som bebos og
hvor der drives landbrug (selv jordbær og tomater). Jeg tænker
på vores dagligdag i Skjød, hvor vi dagligt kører Aarhus tur-retur,
Hammel tur-retur, Hinnerup tur-retur. Hvis vi bruger meget tid i
bilen, hvad gør børnefamilierne på Island så? Jeg skal ikke klage.
Den dejlige natur og sammenholdet er jo det der gør det her også.
Naturen trækker nye beboere til og engagementet i foreningerne
gør det noget ved at bo her. Se bare i dette nummer hvad der er på
bedding af sjov for store og små.
God sommer

Sankt Hans Aften
Intet er så galt, at det ikke er godt for noget. I
flere år har vejret drillet os Sct. Hans aften og
hvad kan man stille op, ud over teltene selvfølgelig, når det øser ned?

Knastørt træ og en presenning over bålet dagen før har en mærkbar effekt!!! Aftenen startede med gudstjeneste under teltet på sportspladsen. Vores sognepræst, Anne, forrettede
gudstjenesten og kirkesanger Cecilie Høyer
lod sin klare og smukke stemme lyde både til
gudstjenesten og som forsanger bagefter ved
bålet.
Og nu er det jo ikke uden betydning, at have
en kontaktperson opefter på sådan en aften.
Ganske kort tid efter at gudstjenesten var
forbi, blev der en pause i de voldsomme regnmængder fra oven, presenningen kom hurtigt
af, bålet blev tændt, Midsommervisen afsunget og vi kunne alle gå tørre til teltene igen i
vished om, at det onde og negative var sendt
til Bloksbjerg og nu ventede der lidt fortæring
og en god snak.
At det så igen begyndte at sile ned var ganske
uden betydning her under teltene. Det blev til
en god aften, hvor rigtig mange var mødt op.
Fortsat god sommer til alle. Vi ses til Byfesten
den 20. august
Menighedsrådet og Skjød Borger- og Idrætsforening
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Medlemskab af SBIF
Så er det tid til at forny medlemsskabet af
SBIF.
Det koster: 150 kr. for en hustand og 75 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 20. august 2016, 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

Byfesten i Skjød

lørdag den 20. august 2016 ved Gadekæret
kl. 9.00
kl. 10.00
		
		
kl. 12.00
		
kl. 13.30
kl. 15.00
		
		
kl. 16.00
		
kl. 19.00
		
kl. 20.30
		

Gudstjeneste og morgenkaffe
Formiddagens aktiviteter forberedelser til Bydysten bagagerumssalg
Frokost, sidste frist for indlevering af kager til Kagedysten
Bydyst
Kaffe og kagedyst, sidste frist
for indstilling af Årets Skjød
ser
Den gyldne kagerulle overrækkes til årets favoritkage
Middelaldertaffel i forsalingshuset
Fri entre til middelalderfest i
forsamlingshuset

Tilmeldingen kan afleveres i Forsamlingshusets postkasse
4

Tilmelding til Middelaldertaffel
den 20. august kl. 19 i Forsamlingshuset
Navn: _______________________
Antal: _______________________
Afleveres senest d. 15. august i
Forsamlingshusets postkasse
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Byfesten den 20. august 2016
Årets søslag i skjød

Nord - Syd - Landsholdet - Hvem bliver det ?
Der var engang, hvor man kæmpede med
åben pande og stak hinanden på næven efter
dysten. Det vil også blive tilfældet i år, når de
tre hold sætter hinanden stævne på Gadekæret. Hvad det hele går ud på forbliver en
hemmelighed en tid endnu, men det kan vel
næppe undgås, at nogen bliver våde.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening

Den Gyldne Kagerulle

Igen i år skal vi have fundet ud af, hvem der kan bage den mest velsmagende, mest velduftende og mest iøjnefaldende kage.
Det er ingen let sag, og det skal det heller ikke være, at bage sådan en, men den skaber forventning og glæde.
Vi håber, at rigtig mange vil tilkendegive over for Heidi Fogh eller Maria Kiil fra SBIF`s bestyrelse, at de vil bidrage til den gode stemning med en kage.
Tilmelding kan ske når som helst dog senest på selve dagen kl. 10.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening
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En god historie?

Redaktionen på Skjød Tidende hører meget gerne fra jer, hvis I har gode historier fra Skjød.
Vi modtager også meget gerne ideer til emner I tænker vi skal tage op.
Vi kunne godt tænke os at præsentere en Skjødser i hvert nummer
- hvem skal være den næste?
Har du ideer eller vil du gerne give en præsentation af dig selv og din familie - så skriv til os
på skjoedtidende@gmail.com
Vi glæder os til at høre fra dig!
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Udflugt til Lille Vildmose
Den 11. juni havde Skjød Jagtforening arrangeret udflugt til Lille Vildmose.
Turen startede fra gadekæret kl. 9.00, hvor de 18 deltagere stod på bussen. Turen gik gennem
Randers og Hadsund til Lille Vildmose. Undervejs blev der serveret kaffe og snakken gik fint.
Fremme ved Lille Vildmose Centeret var der tid til at se centeret, men først skulle vi lige se
vildsvinene blive fodret. Der var 6-8 svin, der blev automatfodret, så fodret blev spredt på et
større areal, så keglen ikke skulle få det hele. Der var tid til at se centeret, der fortalte historien
om højmosen, tørvegravning og til at man udnyttede højmosen til udvinding af spagnum.
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KL. 12.00 var der medbragte sandwich til alle, vand, øl og kaffe.
Da frokosten var ved at være overstået mødte Hans, der er naturvejleder, selskabet og startede med at fortælle om det vi skulle ud og opleve. Han forventede at vi kom til at se en masse
forskellige fugle, måske elg, råvildt og kronvildt, rovfugle og meget mere.
Turen gik gennem mosen, og frem til et fugletårn som blev besteget. En helt utrolig udsigt
over vildmosen, hvorfra man kunne se mange forskellige fugle, samt vildheste, der går i området for at holde vegetationen nede. Vi så hejre, en masse forskellige ænder, rørhøg, men
specielt skulle vi holde øje med kongeørnen, der yngler i Vildmosen. Den så vi nu ikke.
Vi kørte gennem den del af Vildmosen hvor der har været produktion af spagnum. Området
er nu fredet og ligger hen som vild natur.
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Herfra gik turen ind gennem Høstemark Skov,
som er en lukket skov, hvor almindelig publikum ikke kommer ind. Da vi var på en guidet
tur, kunne vores guide lukke bussen ind.
Vi var kun lige kommet igennem hegnet, da
de første stykker råvildt blev spottet. Kort efter
blev der set et par stykker kronvildt mellem
træerne. Høstemark Skov der er på knap 40
hektar er lukket for publikum, og skal være urskov, det vil sige, at udgåede træer ikke fjernes,
men får lov til at ligge og gå i forrådnelse. Hans
mente, at det at publikum ikke har adgang til
skoven, er grunden til, at der findes så mange
forskellige dyrearter netop der, bl.a. det at kongeørnen findes der og yngler.
Lidt længere inde i skoven kom en ræv gående
imod os på vejen, men forsvandt ind i skoven
da vi kom lidt tættere på. Vi kom til en større
lysning, hvor vi var så heldige at se en større rudel* krondyr. Et fantastisk syn, at så mange dyr
løber i en samlet flok, for at passe på hinanden,
men jo specielt på Kronhjorten.
Ude af skoven kørte vi ud, hvor vi kunne komme til at gå på højmosen, hvor den ikke har
været udsat for produktion. Selve højmosen er
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et lag på 30-40 centimeter spagnum, hvorunder
der er vand ned til omkring 5 meter, hvor der
så er sandbund. Spagnum er en plante, der lever
af regnvand, og selve højmosen vokser oppefra
med ca 0.5 centimeter om året. Det var underligt at gå på, da man fornemmede at det gyngede under en.
Herfra kørte vi tilbage til centeret hvor vi fik
kaffe og kringle, den specielt gode fra Jytte
Andersen – tak til Jytte. Vi sagde farvel til Hans
og tak for hans fantastiske tur med os rundt i
Vildmosen.
Vi sluttede hvor vi startede ved Gadekæret kl.
17.
Tak til alle der deltog
		
– vi kunne godt have været flere.

Jens
Skjød Jagtforening

*En flok vildtlevende dyr
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Katten er en hund efter fugle
Ovenstående titel stammer fra en artikel trykt
i Berlingske lørdag den 21. maj 2016, 1. sektion, s. 5. Artiklen er skrevet af journalist Jens
Ejsing og handler om hvordan katten gennem
de sidste mange år er blevet et større og større
problem for den danske natur.

og bidrager til et “unødvendigt pres på naturen”.

I artiklen interviewer Jens Ejsing jagtfaglig
chef i Jægerforbundet Niels Søndergaard.
Han fortæller, at katte ikke hører til i naturen
og fortsætter: “Kattens prædation (jagt og
drab, red.) på småfugle er et stort problem
mange steder - ikke mindst for fugle der har
reder på jorden”.

Niels Søndergaard siger: “Meget få katteejere
er klar over, at deres kat ifølge lovgivningen
skal blive på matriklen. De slipper den ud om
aftenen, men den må ikke bare løbe løs.”

Jægerne vil gerne have et overblik over forekomsten af tamme og herreløse katte i naturen, da dette overblik ikke eksisterer.

Artiklen kan læses på følgende adresse:
http://www.b.dk/nationalt/katten-er-en-hundOgså naturvejleder i Fugleværnsfonden Allan efter-fugle
Gudio Nielsen udtaler sig i artiklen, hvor han
siger, at katte har en negativ effekt på naturen
Gert Thiede og Gert Frisch
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Nat på Stadion
Den 18. juni var omkring 30 personer, store
som små, samlet på stadion til en overnatning i telte. Fra kl. 15.00 kunne man stille sit
telt op og hygge sig om bålet og spise kage.
Senere blev der bagt snobrød, lavet mad over
bål og til de der holdt sig vågne længe, var
der bålbagte pandekager og popcorn! Der
blev også lavet O-løb i Bodtofteskoven, hvor
der blev dystet på at samle insekter og få et
reb gennem alle deltagernes trøjer - en rigtig
samarbejdsøvelse! Nogle gik til ro tidligere
end andre, men i løbet af aftenen blev der
spillet live-musik og fortalt røverhistorier og
til de der holdt ud længst, var det muligt at
høre natuglen.
Næste morgen mødtes alle igen til morgenbrød og kaffe inden teltene blev pakket sammen og der blev takket for et godt arrangement. Nat på stadion var en stor succes og vi
håber på en gentagelse til næste år.
SBIF
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Kulturlandsby-projektet
Kulturlandsby-projektet Skjød
2017 i støbeskeen
En sommerdag sidst i juni mødtes 7 skjødsere, kulturformidleren fra Favrskov Kommune, den lokale præst fra Lyngå samt repræsentanter fra Bora Bora (visuelt teater fra
Aarhus) i forsamlingshuset. Teaterforeningen
hello!earth fra København var med på en
skype-forbindelse.
Formålet med mødet var, at give skjødserne og øvrige interesserede information om,
hvordan teaterprojektet ”Dans din nabo”
skrider fremad i forhold til økonomi og samarbejdsaftaler. Desuden skulle der diskuteres
forslag til forprojektplan og nedsættes grupper til at arbejde med forskellige opgaver.

gennem. Selve projektet blander de sig ikke i,
her er det Skjød Forsamlingshus, Bora Bora
og hello!earth, der er de centrale samarbejdspartnere.
Til efteråret i år planlægger hello!earth og
Bora Bora 2 workshops i Skjød. Den første
workshop i september bliver en ideudvikling
på Skjød som landsby: Hvad er godt?, hvad
mangler? og hvad kan vi lave, som mange vil
være med til? Den næste workshop i november skal så gå ud på at udføre den ide, som
man blev enige om. Målet er at begynde at
lære hinanden at kende og gøde jorden for
at selve projektet inddrager så mange som
muligt fra Skjød og opland. Det kan tage noget tid at opdyrke interessen, så vi forventer
et stigende engagement hen imod maj 2017,
hvor forberedelserne til teaterprojektet i efteråret 2017 begynder.

Budgettet for projektet er på 1,14 mio., hvoraf
de 800.000 allerede er i hus. De resterende
I den sidste del af forprojektmødet blev der i
340.000 ansøger Skjød Forsamlingshus hos
grupper brainstormet ud fra disse spørgsmål:
Landdistriktspuljen, som har afsat midler til
forsøgsprojekter.
1. WORKSHOPS: Hvordan får vi folk i Skjød
til at komme til de to workshops i efteråret?
Vi ved nu, at projektet bliver til noget og derfor er en række organisationer inviteret til at
2. PR: Hvad skal vi gøre for at holde interesvære med. Der er lavet aftaler med Røde Kors
sen levende og voksende indtil maj 2017?
Hadsten-Hinnerup, Favrskov Sprogskole,
Skjød Borger- og Idrætsforening, Gentænk
3. SAMARBEJDSAFTALER: Hvilke andre
Landsbyen, Favrskov Kommune, Kultur og
organisationer/virksomheder/foreninger skal
Fritid, Lyngå, Skjød-Lerbjerg Menighedsråd,
vi invitere med i projektet?
Landsbyrådet i Favrskov, Thorshøj Plejecenter, Lyngå Byforskønnelsesudvalg, og Venlig4. NABOER: Tænk på en af dine naboer, som
boerne i Favrskov.
endnu ikke har deltaget. Hvordan får vi ham/
hende involveret?
Der er allerede lavet pressefoto (se billede),
teaser video og hjemmeside til brug i kulDer kom mange gode ideer på bordet, og
turhovedstadens PR (se: http://bora-bora.
flere deltagere meldte sig til at arbejde videre
dk/dansdinnabo/). Samarbejdet med kulturmed nogle af ideerne.
hovedstadsprojektet betyder – udover deres
støtte – at vi bliver en del af deres officielle
Hanne og Calle, Skjød Forsamlingshus
program og vi opnår en del synlighed deri14
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Fiskekonkurrence ved gadekæret
Ifølge SBIFs formand ”vrimler det med fisk i gadekæret”! Så der er næsten fangstgaranti når SBIF
arrangerer fiskekonkurrence ved gadekæret søndag d. 11/9 mellem klokken 10.00 og 12.00. Tag
hele familien og fiskestænger under armen, og
nyd en sensommerformiddag i godt selskab med
byens øvrige borgere.
Maksimum 1 fiskestang per person. Der vil være
præmier for største fisk (længde) og flest fangede
fisk i tidsrummet fra 10.00 til 12.00. Husk stor
spand eller balje til opbevaring af fangsten.
Der vil være salg af pølser, øl og vand.

Forsamlingshuset - ny bestyrelse
Formand:			
Næstformand:		
Kasserer:			
Sekretær:			
Indkøbschef:		
Ejendomsadministrator:
Vicevært:			

Gitte Jakobsen		
Hanne Wind-Larsen
Lone Møller Hansen
Carl Christian Lund
Birgit Sehested		
Jakob Mølgaard		
Allan Nielsen		

Suppleant: 			
Suppleant: 			

Tina Askov Sørensen
Tlf: 28830022
Thomas Askov Sørensen Tlf: 26714201
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Tlf.: 2440 0988
Tlf.: 3064 6586
Tlf.: 8696 0696
Tlf.: 2268 5305
Tlf.: 2627 7928
Tlf.: 2244 0325
Tlf.: 2427 8777

Høstgudstjeneste
Den 2. oktober inviterer Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus til høstgudstjeneste
med efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset.
Gudstjenesten starter kl. 17. i Skjød kirke ved Anne Martiny
Kaas-Hansen.
Efter gudstjenesten byder vi på en festlig menu bestående af:
Svinekam stegt som vildt m/ hvide og brunede kartofler,
dertil sødt og surt.
Herefter følger et kagebord m/ kaffe.
Prisen for herligheden er 60 kr.pr. person.
Børn under konfirmationsalderen er gratis.
Drikkevarer sælges til rimelige priser.
Tilmelding senest den 27. september som sker ved nedskrevet kupon og lægges i postkassen
ved forsamlingshuset, på mail: 86960074@mail.dk eller på tlf. 86960943 efter kl.18
Vi håber på stort fremmøde og en hyggelig aften!

Halloween (U)hygge
Søndag den 30. oktober vil der være mulighed for at lave
et græskarhoved ved klubhuset kl. 16.00. Vi sætter alle
græskarhoveder ud langs stien i Bodtofteskoven når det
er blevet mørkt og går en uuuuuuhyggelig tur i mørket
kl. 18.00.
Du skal selv medbringe ”værktøj” til at lave dit græskar,
og ved tilmelding sørger vi for der er et græskar og lys til
dig. Du kan selvfølgelig få dit græskar med hjem bagefter.
Prisen for at være med er 40 kr. (græskar, lys og kage).
Evt. overskud går til SBIF.
Tilmelding til solveigsandal@gmail.com
senest den 23. oktober.
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Bliv klogere på

’Dans din nabo’
Foreløbig
April 2017: Research og konceptudvikling
En gruppe kunstnere kortlægger landsbyen
Skjød via fælles aktiviteter som fx sammenskudsgilder.
Det centrale er at finde den fælles drivkraft
til at mødes, som forener borgere, der ikke
nødvendigvis har meget kendskab til eller berøringsflader med hinanden.
Maj og juni 2017: Workshops
På grundlag af den første research bliver der holdt workshops med forskellige grupper.
I alle workshops bliver nogle af deltagernes oplevelser, følelser, historier og dagligdag forbundet med bevægelser,
dansetrin og andre former for kropssprog.
Juli og august 2017: Prøveperiode
Kunstnerne færdigbearbejder materialet, så det er klar til de endelige forestillinger. Blandt
andet omskabes materialet til en bog med tekster og koreografier og en samling af indtalte
instruktioner.
Medio september 2017: Spilleperiode
Premieren på forestillingen bliver d. 23. september.
I spilleperioden møder publikum op i Skjød Forsamlingshus og får udleveret et sæt trådløse hovedtelefoner samt en lille bog. I løbet af aftenen fyldes salen af dansende bevægelser,
båret af de møder og danse, som udfolder sig mellem deltagerne.
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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 besked via mail-listen.

Yoga-undervisning
Onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30
Kontakt Rita Lund, mobil 22 68 53 04
Start den 7. september

Tilmeld dig til Bjarne Andersen på
ban@fibermail.dk
Skjød har sin egen Facebook-gruppe.
Kender du den?
Hilsen Hanne

mail: ritalund@pc.dk

@

Blid Zumba i Skjød Klubhus
Tirsdag d. 6. september kl. 18.00 – 19.00
Så er det igen muligt at kombinere motion og hyggeligt samvær. I denne omgang starter
vi op d. 6/9 og slutter d. 29/11. Holder ferie i uge 42. I alt 12 gange.
Katja er igen klar til at bringe sveden frem på vores pander. Kom og vær med, også selv
om du ikke har prøvet det før!
Pris: Medlemmer af SBIF – 400 kr.
Ikke medlemmer – 450 kr.
Tilmelding: Ved start
Spørgsmål: Connie Tlf. 86960094 - Sms 31 22 55 40
På gensyn
SBIF, Katja og Connie
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KALENDER
Dato

Arrangement

Sted

6.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

20.

Byfest

Gadekæret

20.

Middelalederfest

Forsamlingshuset

3.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

6.

Zumba opstart, kl. 18.00

Klubhuset

7.

Yoga opstart, kl. 9.00, 11.00 og 17.30

Klubhuset

11.

Fiskekonkurrence mellem klokken 10.00 og 12.00.

Gadekæret

17.

Flugtskydning

August

September

Oktober
1.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

2.

Høstgudstjeneste og fællesspisning, Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus, kl 17.00
Halloween (U)hygge, kl 16.00

Kirke +
Forsamlingshus
Klubhuset

30.

