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Gentænk landsbyens kvalitet

I sommer besøgte Rita og jeg en familie i Hviderusland (Europas
sidste diktatur!). Vi kom tæt på landbefolkningen, som har en levestandard langt under vores. På trods af det lever de en ernæringsmæssig sund tilværelse pga. en høj grad af selvforsyning. Man kan
sige, at omstændighederne nødvendiggør en selvforsyning af bl.a.
råvarer til madlavningen. Hvis Skjød havde ligget i Hviderusland,
ville en stor del af haverne være udnyttet til urte- og frugthave samt
til dyrehold (høns, ænder, kaniner, evt. en ged og en gris).
Her kunne vi måske lære noget: Sund livsstil og høj livskvalitet
afhænger ikke nødvendigvis af vores økonomiske formåen – nogle
ville sige tværtimod!
Hvis vi kunne øge selvforsyningsgraden på flere områder i vores
landsby, ville det sandsynligvis betyde en sundere livsstil og bedre
livskvalitet. Her tænker jeg ikke kun på selvforsyning inden for
fødevarer, men i høj grad også inden for kultur, kunst, natur, fritidsinteresser, socialt samvær, håndværk, sundhed etc. Jo flere behov
vi kan få dækket lokalt, jo større sammenhængskraft og involvering
vil vi opleve i landsbyen.
Som udgangspunkt har vi en del at byde på inden for selvforsyning: Fritidsinteresser og socialt samvær (fodbold, vandreture, Jagt,
biografklub, billard-klub, cykling, yoga, zumba og alle de tilbagevendende fester og arrangementer i løbet af året), kunst (keramik,
skulptur), sundhed (zoneterapeut/massør), håndværk (murer,
tømrer, VVS, entreprenør, vognmand), kultur (kirken og div. kulturarrangementer i forsamlingshuset), landbrug og natur. Hertil
kommer naturligvis alt det, vi dyrker i haverne og jordtilliggende.
Med dette nummer af Skjød Tidende er vi godt på vej til at udvide
og udvikle selvforsyningen og dermed gentænke landsbyens kvalitet:
Kultur: Ønskelandet/børneåbning i januar, ”Dans din nabo”,
Skjødsangen 2016
Fritid: Skjød Nørklerne
Gastronomi: Æd din nabo(’s mad)
Alle disse nye aktiviteter udvikler også det sociale samvær.
Desuden præsenteres vi for nye skjødsere, som kan give ny inspiration til vores landsby.
På redaktionens vegne vil jeg takke for alle jeres bidrag til bladet.
Alle læsere ønskes en god vinter. Calle

Fattighuset har fået nye beboere

Pia Lokmann Stoltze og Erling Stoltze flyttede til Skjød den 18. juli 2016. Til de der ikke
kender historien om ”Kywlinge Søren” og
hans endeligt på Fattighuset i Skjød, er huset
også kendt som Alex og Lones hus eller Kirkeskovvej 15.

Pia og Erling har begge en teknisk uddannelse og har senest ejet fast ejendom i landsbyen
Stjær, ved Harlev, hvor de ved siden af deres
job drev et fritidslandbrug med 60 tdr. land
og kødkvæg i løsdrift.

Gården blev solgt og en sejlbåd blev det nye
hjem med svingkomfur og saltvand på dækket. Turen gik via de europæiske lande over
Atlanten og endte med besøg i de mange
lande (øer) i Øst –Karibien.
Vi er nu glade for igen at have fast grund
under fødderne og ser frem til at være en aktiv del af en landsby, som også synes at have
”begge ben på jorden”.

Kirkeskovvej 54

Hej jeg hedder Maja. Jeg er 10 år og går i 5.
klasse på Lilleåskolen. I sommerferien flyttede jeg ind i nummer 54 på Kirkeskovvej. Her
bor jeg sammen med min mor, far og mine to
storebrødre. Min mor hedder Maibritt. Hun
er pædagogisk leder på en skole på Djursland. Min far hedder Martin. Han er uddannet slagter, men arbejder som konsulent ved
en engros virksomhed, som sælger kød. Min
ældste storebror hedder Malthe. Han er 16 år
og går i 10. klasse på efterskole. Min yngste
storebror hedder Magnus. Han er 14 og går

i 8. klasse på Hadsten Skole. Vi flyttede fra
en villa i Laurbjerg. Vi flyttede fordi vi gerne
ville længere ud på landet og vi syntes, at Kirkeskovvej 54 virkede som et dejligt sted. Vi
er sikre på at vi kan få et dejligt liv på Kirkeskovvej.
Vi er blevet taget godt imod af vores naboer
omkring os, men kender ikke så mange endnu. Så får du lyst til at møde os, er du velkommen til at kigge forbi.
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Byfesten 2016
Byfesten var planlagt med solskin i tankerne,
men ak, de højere magter hører os åbenbart
ikke.

kæret. Landsholdet
skulle forsvare de
sidste års ære, men
i år kneb det med at
Åbningen af Byfesten ved Gadekæret foregik, få samlet et hold til
ja næsten vanen tro i regnvejr, med et par ord at gå planken ud og
fra vor præst Anne Martiny Kaas-Hansens fe- med lanse nedkæmrieminder med familiens små børns studier af pe fjenden fra modlegepladser. Trods vejret var der fin stemning satte side. Nordbytil morgenkaffen og rundstykkerne. Musiken holdt balancen
ken, koret og vores spæde stemmer forsøgte
bedst. De vandt
at overdøve regnens buldren på teltdugen.
dysten og håneretten – og hvad vil de
De våde omgivelser uden for teltet lagde en
så bruge den til?
Jagtforeningens grillede svin med kartoffelsalat blev igen en succes. Trods regnen var teltet
pænt besøgt hele dagen. Der blev snakket
og hygget, mens børnene fik forbedret deres
kanofærdigheder.

dæmper på aktiviteterne. Alligevel havde et
par stillet op til bagagerumssalg. På et tidspunkt kom de 3 hold til bydysten i gang med
at dekorere skræmmende våbenskjolde til
eftermiddagens bydyst på gadekæret.
Ja, det blev et spændende opgør mellem nord,
syd og landsholdet – alle måtte en tur i Gade-
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Aftenens Middelaldertaffel i forsamlingshuset
blev en hyggelig aften med et par middelalder- indslag og kåringen af årets Skjødser.
Næste år må vi planlægge en byfest i regnvejr
med en plan B med solskins aktiviteter. Byfesten holdes på stadion i samme weekend som
Sct. Hansaften.
Hanne Wind-Larsen og Calle Lund
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Skjød Borger-og Idrætsforening
Hvad SBIF egentlig render rundt og foretager
sig for medlemmernes penge.

Sammen med de andre foreninger i byen arrangerer vi BYFEST og SCT. HANS.

Vi passer GADEKÆRET og dets omgivelser.

Vi har fået ET SERIE 6 HOLD I FODBOLD
op at stå.

Vi holder LEGEPLADSEN i orden (selv om
det godt kunne være bedre, men det er dyrt).

JULETRÆET og JULEMANDEN må heller
ikke glemmes.

Vi afholder LANDSBYDAG, hvor rigtig mange rydder op og reparerer på steder i byen,
Ikke alle disse gøremål koster penge, men de
som trænger til en kærlig hånd.
koster i hvert fald tid og kræfter hos besty-

Fiskekonkurrence 2016: børnene viser størrelsen på fangede fisk

Vi bygger TRIBUNER på stadion (gratis arbejdskraft) og sørger for, at alt er i god stand.

relsens medlemmer forhåbentlig til gavn og
glæde for alle i Skjød.

Vi arrangerer NAT PÅ STADION, har startet
en VANDREKLUB og laver FISKEKONKURRENCE.

Hvis alle disse aktiviteter og tiltag ikke siger
dig noget, kan jeg godt forstå, hvis du synes,
at dit medlemsskab af SBIF er spildt.

Der er ZUMBA og YOGA i klubhuset hver
uge.

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

Seneste skud på stammen er “SKJØD NØRKLERNE” i klubhuset, som starter op den 20.
oktober.
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På bestyrelsens vegne
Allan Kristensen, formand

Skjød forsamlingshus siden sidst
Den 20-8 holdt vi sommerfest. Dejligt at så
mange mødte op trods det regnfulde vejr.
Om aftenen mødte 50 gæster op til middelalderfesten. En rigtig hyggelig aften.
Hanne Wind blev årets Skjødser. Det var fortjent. Stort tillykke med det.
Den 2-10 havde vi høstfest. Der mødte 52
personer op til fællesspisning.
Herluf Nydam holdt høsttalen.
Orla og Niels spillede til sangene.
Næste gang vi ønsker at se mange i forsamlingshuset er den 27-11 til første søndag i
advent.
Skjød forsamlingshus vil ønske alle en glædelig jul og et godt nytår
Med tak for alt i 2016.
Gitte Jakobsen

Skjødsangen 2016

Melodi: Jeg bor her i Stenhøj (Hjemmebrænderiet)
I hjertet af Favrskov, Skjød titter frem.
Her har vi det herligt, når vi kommer hjem.
Naturen er smuk, gadekæret en pryd.
Her kan vi leve livet, det er da en fryd.
Hvert år lægges kræfter i Byfest for os,
hvis regnen den kommer, den byder vi trods.
For teltdugen gives os ly for den vand,
som kan komme fra oven på kvinde og mand.
Til morgen, før klokken var nået til ni,
var flagene hejst og vi ku´ stemme i
med morgensang, bøn, Anne sagde et par ord,
og så blev der serveret et flot morgenbord.
Så var det, at Bydysten klargøres sku’
Hvem vinder i år? alle gisner skam nu.
Og svinet på grillen for længst var sat på,
klokken tolv var den klar, på tallerkner den lå.
Da svinet var ædt, var der Bydyst nu vel
og vinderne klared’ det vist med lidt held.
Hvem blev årets bager, det spændende ble’,
flotte kager på bordet vi fik nu at se.
Vi smagte, vi stemte, og munden var fuld,
tillykke til den, som i år vandt det ”guld”.
Mens fadøllet flyder, vi hygger os gjævt,
traditionerne de må jo holdes i hævd.
Bagagerumssalg, her var gammel og nyt,
der blev solgt af sager, som længe var yt.
Lidt skrammel fra gemmer et nyt liv nu fik,
og det hele har fået en ny historik.
Mens dagen den gik med de sjoveste ting,
var borddækningsfolket da også i sving.
Til aften et Middelaldertaffel skal stå,
der er folk i kostumer, vi får øje på.
Til slut Årets Skjødser blev kåret fordi,
han/hun gjorde Skjød til et sted vi kan li’.
I hjertet af Favrskov bor du og jeg,
væk fra storbyens larm, blot ved en landevej.
Så tak til de ildsjæle som holder gang
i byen, hvor pladsen kun sjældent er trang.
En by, der fungerer når vi hjælpes ad,
ja, så må det bare gør’ en og hver glad.
Henny Josefsen
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Årets Skjødser 2016

Hanne Wind-Larsen
Hanne har gjort og gør stadig et imponerende stykke arbejde for vores landsby, og det på
trods af, at hun ikke færdes i byen til daglig.
Hanne bor i Sølvsten, men har i alle de år
hun og Søren har boet her, været aktiv i vores
lille samfund.

Hanne har gennem mange år været og er
vores landbyrådsrepræsentant og derigennem
haft fingeren på pulsen, når vi i Skjød har haft
eller fået brug for økonomisk støtte til f.eks.
byforskønnelse, Innovationshuset 2010, Kunsten ud i landsbyerne o.s.v. Det er også Hanne, der samler foreningerne i Skjød til 2 årlige
fællesmøder, hvor blandt andet sommerfesten
tilrettelægges.
Dans din nabo. Hun gør et fantastisk stykke
arbejde, hun fremlægger visioner som dog
Hanne er foregangsmand for rigtig mange
ikke alle bliver gjort til virkelighed, men hun
projekter og hun holder gryden i kog. Skjød
er bestemt med til at sætte Skjød på landkorskal være en del af Kulturby 2017 og her
tet.
kommer Hanne også på banen med projektet
Henny Josefsen

Fiskekonkurrencen
Søndag d. 11/9 blev der afholdt fiskekonkurrence ved og i gadekæret. Der var desværre
ikke så mange fremmødte, men de der kom
havde en dejlig dag. Og der blev fanget masser af fisk! Knap 60 styk suder og aborrer og
karudser, der bed på alt fra orm, melklister og
toastbrød. Det var ikke kun fiskene der blev
fodret. Der var også lidt at spise og drikke til
lystfiskerne. Der blev grillet pølser og de blev
skyllet ned med kolde øl og vand.
Alle de fremmødte ser frem til næste års
fiskekonkurrence, og vi håber mange ekstra
følger trop, der er plads til mange flere rundt
om gadekæret
På vegne af SBIF,
Simon Johnsen
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Adventshygge i Skjød
Søndag den 27. november
Kl 14.00
Kl 14.30

Adventsstuen i Skjød Forsamlingshus åbner med tombola og fiskedam.
Gratis kagebord med kaffe/the og saftevand
ved fornyelse/tegning af anparter i Skjød Forsamlingshus

Kl 16.45
		

Lyset på kirken tændes af menighedsrådet
Skjød Borger- og idrætsforening tænder juletræet ved gadekæret.

Kl 17.15
Kl 18.00
		
		

Adventssang og Lucia i kirken.
Fællesspisning
Suppe og tarteletter m/høns i asparges.
Hasagergård har skænket høns til suppen.

		

Pris: 60 kr for voksne, børn under konfirmationsalderen spiser gratis.

		Tilmelding:
		
86960074@mail.dk eller på tlf 86960943 efter kl 17.30
		
eller postkassen ved forsamlingshuset
		

Eller kl. 16.00 på dagen.

Julemanden kommer
Den 27. november, 1. søndag i advent,
tændes juletræet på øen i gadekæret
og julemanden med sin sæk på ryggen
aflægger nok også Skjød et besøg denne
gang.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening
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Kulturby 2017 for børn og unge
Der arbejdes hårdt bag kulisserne på at få konfirmeret aftaler om deltagelse og scenografi til
Favrskovs åbning af Kulturby 2017 for børn og unge på Skjød Stadion.
I løbet af korttid modtager vi den sang som Alberte Winding har komponeret til de 19 Børne
og ungdomsåbninger på tværs af Region Midtjylland. I Favrskov håber vi at få samlet et mægtigt kor af børnehavebørn som vil synge den højt i kor.
For give børnene en fornemmelse af, hvilket arrangement og hvilke tanker der ligger bag det,
har en kommunal embedsmand skrevet et stykke storytelling til at skabe den rette stemning.
En historie som Skjød Tidende er blevet udvalgt til at offentliggøre som det første betydende
medie.
Frederik Schøler, Kulturformidler & Biblioteksarbejder, Favrskov

Fortællingen om Ønskelandet
Der var engang et lille bitte land, der var
ganske særligt, for selv om det ikke var ret
stort, var der plads til lidt af hvert. Der var
plads til at være sammen, plads til at ønske
og god plads til at drømme. Folkene i det lille
bitte land var meget stolte over, hvor gode de
var til at give plads og skabe rum, da det altid
var noget besøgende lagde mærke til og roste
dem meget for. Ja det blev ligefrem sådan,
at det med at skabe plads og rumme selv de
mest forunderlige idéer udviklede sig til at
være den dyd, som man satte allerhøjst. Det
var jo så dejligt at byde velkommen, og give
gode naboer, tilrejsende og forbipasserende
lov til, og mulighed for, at udfolde netop deres ønsker. Så blev de glade og fik mod til at
bringe deres drømme og ønsker med tilbage
til deres egne lande. Derfor kaldte folkene det
lille bitte land for Ønskelandet.

I Ønskelandet boede den meget dygtige
mand Allan Schack Bas. Han var utrolig
afholdt, fordi han var så god til at rydde op
og rydde ud og gøre plads. Derfor kunne alle
de andre folk i landet virkelig godt lide Allan
Schack Bas og tilskyndede ham hele tiden til
at blive ved med at gøre det, han jo var så god
til.

Nogle gange kan det godt være rigtig hårdt
bare at blive ved og ved med noget, også selv
om man er så god til det. Men Allan Schack
Bas ville så nødig skuffe sine landsmænd.
Han kunne også godt forstå, at hvis han ikke
fik ryddet op og ryddet ud, jamen så ville de
jo løbe tør for plads, når nu landet var så lille
bitte.
Så Allan Schack Bas ryddede op og ryddede
ud og gjorde plads. De andre folk bakkede op,
og de bifaldt, og Allan ryddede op og ryddeNår de gode naboer, tilrejsende og forbipasse- de ud, og der blev plads. Folkene tilskyndede
rende var rejst hjem, var det vigtigt, at folkene og forventede, mens Allan fortsatte med at
i det lille bitte land var dygtige til at rydde op rydde op og rydde ud og pladsen voksede,
igen, for de ville jo så gerne også give plads til og folket ville have mere, og de pålagde Allan at rydde op og rydde ud. Han masede
de næste, der kom på besøg.
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på i en grad så der til sidst ikke var andet i
det lille bitte land end plads og rum, for i sin
fortvivlede overtrætte iver, var Allan kommet
til at rydde alt og alle op og ud og væk. Alle
ønsker, alle drømme, alle huse, alle dyrene, ja
selv alle folkene var røget med – det hele var
væk. Nu var der plads i Ønskelandet, men
pladsen var tom. Tilbage var kun Allan.
…
Tiden gik, og mens Allan
blev ældre, voksede en
by op rundt omkring
Ønskelandet. Den
opstod af resterne
af alle de ønsker og
drømme, som var
blevet bragt til det
lille bitte land fra
nær og fjern. Det
var en by med skov
og bakker. Den fik et
vidunderligt gadekær
og en gammel smedje.
Den fik et lille hyggeligt forsamlingshus og en legeplads, der puttede sig
op af en af de skønne gamle gårde med
mange længer, som lå så smukt i den lille
by. Og den lille by, den ligger der den dag i
dag.
Men inde midt i byen, er der en tomhed. Det
er der, hvor Ønskelandet lå. I det store land,
som den lille by ligger i, skal der snart være
Kulturår, hvor alle de mange folk i det store
land skal male, og danse og synge – og drømme og ønske. Men hvordan skal det dog gå,
når Ønskelandet ligge øde hen? Derfor er der
brug for at nogle af dem, der er allerbedst til
at ønske og drømme, dem med de livligste
knolde og gladeste stemmer, igen vil bringe
ønsker og drømme til Ønskelandet. Mange
kloge folk har holdt mange lange og alvorlige møder, for at finde ud af, hvem det dog
er, der har de livligste knolde og de gladeste

stemmer. Hvem er det mon, som kan hjælpe
med at bringe ønsker og drømme og glæde
tilbage til Ønskelandet? Men de er tit så kloge
og alvorlige, at de slet ikke kan regne det ud.
Og det kan man jo godt forstå, for de gør det
jo helt forkert. Drømme kan man ikke planlægge og regne ud, de opstår meget bedre,
når man er glad, når man leger og når man er
begejstret.
Heldigvis fik de kloge og alvorlige
folk besøg af en gammel
mand. Hans ansigt var lidt
træt og trist, men det var
som om der skinnede
et nyt lys i hans øjne.
Det var Allan. Gode
gamle Allan Schack
Bas, og han fortalte
dem denne historie:
”Det var en mørk,
mørk aften. Inde midt
i Ønskelandets tomhed sad jeg og gruede.
Hvordan var det dog gået
til, at der slet ikke var mere tilbage.
Og hvordan kunne det være, at jeg stadigvæk efter alle disse lange år, ikke har
kunnet regne ud, hvad man kan gøre ved det.
Men pludselig hørte jeg en puslen, og så så
jeg et uskyldigt barn. En dreng fortabt i sin
leg, uden tanke for den tunge tomhed, var
han kommet til at tumle ind i ønskelandet. I
den ene hånd havde han en lommelygte, og
lyskeglen fra den spillede hen over det flade
Ønskeland, hvor den spredte mørket og med
sit skarpe lys skabte skygger, der sprang hid
og did. Først var det som hekse og dæmoner
– som troldtøj på jagt efter uskyldige ofre,
men i takt med drengens glade leg, blev skyggerne som dansende natsværmere blandt en
hær af ildfluer. I den anden hånd holdt drengen et lille rør, som han stak en plastikpind
ned i. Jeg gik hen til ham for at advare ham
om det tunge mørke og den fortvivlede tom-
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hed i Ønskelandet. Idet jeg sagde det til ham
løftede han pinden op af røret og pustede på
den. Der svævede en smuk boble fra pinden,
og han lyste på den med sin lygte. Den smukke boble brød lyskeglen og lyset flimrede hid
og did ud over Ønskelandet. Drengen så det,
og spurgte: ”Hvad mener du? Her er lyset jo i
alle mulige farver” Og han havde ret – lygtens
lys spillede ud fra boblen i alle mulige farver,
som når solen skinner gennem vand. ”Her er
da ikke tomt, ” sagde drengen ”Her er jo næsten som et brusende hav, nede under vandet,
og om lidt tror jeg, der kommer skinnende
fisk og hajer og havfruer.” Så sprang boblen.
Jeg regnede med, at drengen ville blive ked
af det, og skulle lige til at sige til ham, at der
kunne han se, hvor håbløst det var, men i
stedet for at fortvivle over den tabte undersøiske verden, blæste drengen bare en ny boble.
Han var slet ikke ked af det, men lyste på ny
med sin lommelygte og udbrød begejstret.
”Se det er som at flyve over regnbuen, det er
lige et sted for alfer og enhjørninger på jagt

efter gyldne toner fra trompeter!” Og drengen havde ret, jeg så det selv med mine egne
øjne, som pludselig ikke var så triste mere.
Det gjorde ikke noget at boblerne sprang, vi
blæste bare nogle nye og gennem dem spredte der sig de mest forunderlige verdener ud
over Ønskelandet.”
Det kan godt være, at det er nogle meget
alvorlige folk, der holder møder og prøver at
regne ud, hvad man kan stille op med Ønskelandet, men de er også meget kloge. Da de
havde hørt Allans historie, indså de, kløgtige
som de er, at det jo er børnene, der har de livligste knolde og de gladeste stemmer. Derfor
har de nu sendt bud til alle skolerne og alle
børnehaverne omkring den lille by omkring
Ønskelandet, og nu spørger de jer, om netop
I – på en af årets mørkeste, måske en af årets
koldeste og måske en af årets vådeste dage vil hjælpe med at sprede sang og drømme i
Ønskelandet. For kan vi det, er det tydeligt
for enhver, at drømmene og ønskerne kan
skabe liv og glæde overalt.

Skjød Tidende

Glimt fra gemmerne

Redaktionen i Skjød Tidende tæller lige
nu 5 personer, hvoraf Mette laver lay-out
- vi har plads til flere der kan hjælpe os
med bladet!

Har du flere ”glimt fra gemmerne” fra
Skjød og omegn du gerne vil dele, så
send dem endelig ind til os.

Er du interesseret, skriv da til
skjoedtidende@gmail.com

skjoedtidende@gmail.com

Skjød skole
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Nyt fra “Dans din Nabo”
Efter en hyggelig fællesspisning fredag d 30.
september, mødtes vi en lille flok skjødsere
lørdag formiddag til en indledende workshop
med Vera og Jakob fra hello!earth om projektet “Dans din nabo”. Det blev en god dag med
mange snakke om projektet.

et smil på en regnvåd mandag. Andre søger
måske en barnepige, en at cykle med, nogle at
spille bold med, en der kan tage barnet med
hjem fra fritidsaktiviteter i Hammel. At der
er nogen der lige vil tage en liter mælk med
hjem.

Blandt andet kom vi til at snakke om, hvad
byen mon sådan gik og tænkte om “Dans
din nabo”-projektet, idet vi oplever, at mange
smågriner lidt af projektet og at andre er bange for at blive til grin og ikke skal nyde noget
af at være med: “Det er sgu’ lidt mærkeligt”,
“Jeg skal i hvert fald IKKE danse!”, “Er det
ikke bare noget storbyhalløj?”.

Med ekspertbiblioteket kommer vi i snak
med hinanden og får forhåbentlig lyst til at
lære hinanden lidt bedre at kende. Der er
Skjødsere i alle aldre; ældre, unge, børn og
alle dem midt imellem. Måske kan vi finde
noget at være sammen om udover Byfesten.

Så derfor vil vi fra dagens workshop gerne
komme med en opfordring: Prøv at oversætte
“Dans din nabo” med “KEND DIN NABO”.
For ja, der skal en gang i september 2017 laves en danseforestilling, hvor de der kommer
og ser den, selv er med. Vi ved endnu ikke,
hvad det bliver for en forestilling eller hvad
den skal handle om. Men på nuværende tidspunkt er det heller ikke så vigtigt, for fokuspunktet er lige nu, at vi lærer hinanden bedre
at kende: At vi ved hvem der bor i hvilke
huse. At vi måske kan hjælpe hinanden med
noget. At vi møder hinanden og siger hej.
Vi vil blandt andet se, om vi kan lave et lokalt
“ekspertbibliotek”. Det lyder meget fint og
højstemt, men i virkeligheden er det bare en
oversigt over hvad byens borgere kan og vil
bidrage med, hvad de søger og hvilke ideer
de har for Skjød. - Og alle kan noget og alle
har erfaring: Nogle kan lære fra sig inden for
hobbyer som for eksempel at sy, strikke, bage
skønne kager, jagt, fiskeri eller have. Det kan
være, vi kører den samme vej hver dag og
gerne vil tage en med, der mangler kørelejlighed. Det kan også være, det bare er at sende

På næste workshop d. 3 december skal arbejdsgruppen (- og der er altid plads til en
mere :) ) finde formen på Ekspertbiblioteket og så skal vi finde på overraskelser og happenings til alle skjødsernaboerne i foråret 2017.
Er du stadig ikke helt overbevist, så smid
alligevel blufærdigheden og tag din nabo i
hånden. Mød op til fællesspisningen omkring
“Dans din Nabo” næste gang i marts. Det
er hyggeligt, gratis og du melder dig ikke til
noget som helst. Vi vil bare gerne hilse på dig
og din familie.
Vi har fået en gave. En fantastisk mulighed
for at Skjød bliver byen, hvor vi kommer hinanden endnu mere ved.
Renate Fisker Nielsen og Marguerite Johnsen
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Interview med tovholderne fra

“Dans din nabo”
For at få lidt mere at vide om “Dans din
nabo”-projektet, har vi stillet Vera fra hello!earth og Lotte fra Bora Bora 6 korte spørgsmål. Svarene er spændende og informative og
indeholder ord som “folkefest” og “hverdagsbevægelser”, “fællesskab” og ros til landsbyen
– og nej, ingen skjødsere skal udstilles på en
scene i lyserødt tylskørt og lave piruetter :)
OBS: Interviewet har allerede været bragt på
facebooksiden “Dans Din Nabo - Skjød som
kulturlandsby” - søg den på @dansdinnabo
Hvad er formålet/de indledende tanker med
projektet?
Lotte: ”Formålet er blandt andet at skabe
muligheder for at lære sine naboer at kende
på en ny måde!
Den internationale kunstnergruppe hello!earth besøger landsbyen Skjød for at skabe
sociale møder i forsamlingshuset. Her bruger vi sammen kunst og kultur til at udvikle
sammenholdet i landsbyen og til at skabe en
folkefest, hvor alle kan være med.”
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Hvorfor valgte I Skjød? Hvorfor lige vores
landsby?
Lotte: ”Vi ledte efter en landsby, som havde et
socialt fællesskab og gerne ville være med til
at udvikle det yderligere gennem at samarbejde med kunstnere. Skjød har en god størrelse,
og der var straks en god samarbejdslyst til de
indledende møder.”
Hvordan er forestillingen helt konkret opbygget? Og hvordan skal ”dans” forstås (som bevægelse eller…)?
Lotte: ”Det er vigtigt at forstå, at resultatet
ikke er en forestilling i traditionel forstand.
Der bliver ikke nogen scene og ikke nogen
optrædende. Når forestillingen har premiere,
møder publikum op i Skjød Forsamlingshus,
får udleveret et sæt trådløse hovedtelefoner
og en bog med tegninger af bevægelsesmønstre, skrevne dialoger og instruktioner. Publikum, som er både skjødsere og andre interesserede, instrueres i at danse med hinanden
og læse dialoger op for hinanden. Alle danser
med/som/omkring deres naboer indrammet

alle kan være med i. Man kan være tæt på og
bidrage til en kreativ proces.”
Hvordan imødekommer I frygten for at projektet hænger landsbyen ud som ”dilettant” og at
publikum ikke bare synes det er plat?
Lotte: ”Projektet bliver kørt som en professionel scenekunstproduktion med kunstnere,
som er særdeles erfarne på området. Vi kan
garantere, at det bliver professionelt og bestemt ikke plat. Der bliver heller ikke nogen
’optrædende’ som i en gammeldags dilettant
forestilling, så det behøver man ikke være
bange for.”
af videoprojektioner, lyd og scenografi. Så
Vera: “I modsætning til en traditionel teater’Dans din nabo’ er ment i helt bogstavelig for- forestilling har denne forestilling karakter af
stand, fordi deltagerne kommer til at danse
en fest, hvor mødet mellem mennesker står i
deres naboers danse. Ingen er tilskuere, alle
centrum.”
er deltagere”.
Hvor meget skal den enkelte skjødser være med
Vera: ”Instruktionerne er inspireret af de
i projektet (tidsmæssigt) og selve forestillingen?
workshops, som vi afholder i foråret 2017,
Lotte og Vera: ”Man kan være med så meget
hvor vi vil gå på opdagelse i de minder vi har eller lidt man vil. Der bliver mange muligheom bevægelse, og øjeblikke vi husker, hvor
der for at være med og bidrage enten praktisk
bevægelse var væsentlig for os. Det kan for
eller kreativt. Der bliver ikke nogen ’optræeksempel være en vals til bryllup eller en be- dende’ i traditionel forstand, så man skal ikke
vægelse man husker fra sin dagligdag. I forat være bange for at blive tvunget op på en
hold til spørgsmålet om dans, mener vi både scene. Og hvis man vil, kan man være anobevægelser og dans. Det vi hører i høretelenym både i forestilling eller kreditering og
foner kan være instruktioner af hverdagsbeprocessen i øvrigt.”
vægelser eller også “danse” (som for eksempel
en vals) som allerede findes. Det kræver ikke
Katja Lund og Marguerite Johnsen
nogen kunnen i dans at være med.”
Hvad får man ud af at være med i projektet
som skjødser? Hvad får landsbyen som helhed
ud af det?
Lotte: ”Som deltager får man det først og
fremmest sjovt! Og man lærer nogle nye
mennesker at kende og prøver noget nyt.
Som landsby forventer vi at Skjød får et bedre
socialt miljø, flere bekendtskaber på tværs, og
at flere uden for Skjød opdager, at Skjød er et
attraktivt sted at bo og leve i.”
Vera: ”Man får desuden indsigt i, at dans/
bevægelse kan antage mange former som
15

Fugleskydning
Skjød Jagtforening afholdte, i henhold til traditionerne, Fugleskydning den første lørdag
i juli. Bodtofteskoven udgjorde de smukkeste rammer, og vejret viste sig fra den bedste
side.

byge. Ca. kl 13.00 var der frokost, hvor vi nød
vores medbragte mad, eller en pølse fra grillen

Efter frokost fortsatte skydningen og højre
klo blev skudt ned af Michael Christiansen,
Årets udfordrere startede dagen ved gadekæ- højre vinge af Steen Pedersen og kronen
ret, hvorfra det gik til Kongen, Brian Nielsen i lykkedes det også Steen Pedersen at få skudt
Sølvsten. Hos Kongen blev selskabet beværtet ned.
på fornem vis.
Brystet blev skudt ned af Brian Nielsen, der
forsvarede sin position som Fuglekonge –
Derefter fortsatte vi til Bodtofteskoven, hvor
STORT TILLYKKE.
der blev serveret morgenmad og kaffe. Efter
dette begyndte indskrivningen og ca. kl 11.00
Fugleskydningen er ikke kun for jagtforreninstartede skydningen.
gens medlemmer, alle skjødsere der har lyst
Der deltog knap 30 skytter, hvilket er lidt fær- og er over 18 år, kan deltage.
re end sidste år. Formiddagens skydning gik
fint . Næbet blev skudt ned af Jens Hulgaard, Bestyrelsen takker for den store opbakning til
venstre vinge af Christian Kiil, venstre klo af arrangementet.
Gert Frisch og halen af Steen Pedersen.
Med venlig hilsen
Formanden, Skjød Jagtforening
I løbet af formiddagen trak det op til regn,
men vi fik heldigvis kun en enkelt lille rap
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Flugtskydning
Hvis du undrede dig over al den skydning,
der foregik lørdag den 17. september, var det
Skjød Jagtforening der afholdt flugtskydning
på Ahrensdal. Vinden bar lyden ind over
byen, og kunne måske godt virke lidt voldsom.
Skytterne i jagtforeningen afholdt flugtskydning, hvor man bl.a. træner sine færdigheder
inden jagten for alvor går i gang 1. oktober.
Der var tilmeldt knap 20 skytter, der mødtes
på Ahrensdal til morgenkaffe og rundstykker.
Derefter gik skydningerne i gang med både
bag- og sideduer. Udover skydevognen fra
Danmarks Jægerforbund havde vi to lerduekastere fra Sporup/Røgen Jagtforening, så der
var god mulighed for at øve sig.
Efter frokost blev der afholdt en skydekonkurrence. Det gik ud på at ramme 5 bagdu-

er med 5 skud. Peter Gulev vandt, da han i
første forsøg skød alle fem duer. 2. pladsen
var der mere kamp om, da der var tre der
havde ramt 4 duer i første omgang. Der var
god skydning, og man var ude i flere omskydninger indtil Martin Pedersen sikrede sig 2.
pladsen.
Til kaffen blev kringle fra Jytte Andersen serveret. Det er ved at være en tradition at Jytte
bager kringle til jagtforeningens arrangementer, hvilket vi er meget glade for.
Sidst på eftermiddagen blev det hele pakket
sammen, og jagtforeningen takker Niels Hellemann for at han igen lagde areal til, samt til
alle de der hjalp til.
Jagtforeningens næste arrangement er Generalforsamlingen den 3. februar 2017.
Skjød Jagtforening

Glimt fra Gemmerne
En festlig oktoberaften med forskellige indslag og karaoke, hvor flere af Skjøds ” kunstnere ”
viste deres talenter.Blandt andre, de tre tenorer Jørgen, Verner og Vagn. Et helt forrygende
nummer, som vi aldrig glemmer,var Torben Dohns fremførelse af Gnags Mr.Swing King.Skulle nogen være i besiddelse af et billede ,ville det være sjovt,hvis det kunne blive vist i Skjød
Tidende. 			
Venlig hilsen, Anny og Gerda.
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ÆD DIN NABOs mad
Vi synes, det er en oplagt titel til vores nye måde at spise sammen på, nu da vi i Skjød også
arbejder med en titel, der hedder ”Dans din nabo”
Den 25. februar 2017 vil vi invitere hele byen til fællesspisning ud fra et nyt koncept. Vi har
kendskab til, at flere mindre og større byer har succes med arrangementet. Nogle kalder det
Rend og æd, og andre kalder det Running dinner.
Vi beskriver kort her, hvad det går ud på.
Et antal værter melder sig til at servere en menu til 6 gæster i eget hjem. Der serveres en 3 retters menu med tilhørende drikkevarer. Hos værterne kommer der 6 gæster til forret, 6 andre
gæster til hovedret og igen 6 andre gæster til dessert. Det betyder, at der kommer 18 gæster i
dit hjem, men ikke på en gang. Dine gæster skal jo videre og spise hos andre værter.
Til sidst mødes vi i forsamlingshuset, hvor der serveres kaffe/te. I forsamlingshuset vil der
være salg af vin, øl og vand til små priser.
Programmet ser sådan ud:
18.00-19.00
19.00		
19.10-20.30
20.30		
20.45-22.00
22.15		

Forret hos det par man har fået oplyst
Der udleveres information om, hvilket værtspar man nu skal gå til
Hovedret hos det næste værtspar
Der udleveres information om, hvilket værtspar man nu skal gå til
Dessert hos det sidste værtspar
Alle samles i Skjød Forsamlingshus

Prisen bliver 150 kr. pr. person, som dækker en tre retters menu, drikkevarer til maden samt
kaffe/te i forsamlingshuset.
Det kræver naturligvis, at man tilmelder sig.
Jeg/vi vil gerne deltage i ÆD DIN NABO s mad.
Navn:…………………………………………………Antal:…………….
Tlf.:…………………………..
Jeg/vi vil evt. gerne være vært:
Kupon afleveres i Forsamlingshusets
postkasse senest d. 19. februar,
eller send mail til: ban@fibermail.dk
Vi glæder os til at spise sammen med jer.
Venlig hilsen
Mette, Bjarne, Frits og Henny
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Alternative julesmåkager
For et par år siden fik jeg en dåse hjemmebagte småkager i indflyttergave. Jeg blev afhængig og måtte rykke efter opskriften. Siden er det
blvet mine julesmåkager. Skulle der være andre der har en god dele-opskrift, må I meget gerne sende den til skjoedtidende@gmail.com
- måske ligger en eller anden inde med den perfekte fastelavnsbolle?
Glædelig julebagning
Mette Sig

Lakrids småkager
(ca 25-30 stk.)
200 g mel
125 g smør
160 g rørsukker
1 æg
1/2 tsk bagepulver
15-20 g lakridspulver
ca 2 stænger pandalakrids eller hvad du godt kan lide
70 g tranebær
Bland alle ingredienser i en skål og ælt dem godt sammen. Rul
klumpen ud til en stang på bagepapir og sæt den i fryseren ca 30
min. Skær den i 1 cm brede stykker
og placer dem på en bageplade.
Bag småkagerne ved 180⁰ ved varmluft i en forvarmet ovn i 8-10
min.
Småkagerne placeres straks efter bagning på en rist til afkøling.
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Fastelavnssoldater – 2017
Til februar er det igen tid for drenge og piger
fra 0. -6. klasse at gå soldat.

Lørdag d. 4. februar
– introduktionsmøde for soldaterne
Fastelavnssoldaterne mødes første gang lørdag d. 4/2 2016 kl. 9.30 -10.30 til boller hos
Jakob Skræddergyden 41 (tilmelding er ikke
nødvendig – børnene skal bare møde op).
Denne dag fordeles børnene på to hold. Vi
sikrer, at der både er små og større børn på
begge hold og at alle kommer på hold med
nogle, de kender og er trygge ved. Vi øver
soldatersangen. Børnene har denne morgen
tid til at snakke og hygge sig sammen. Vi vil
gerne have, at forældrene bliver det første
kvarters tid, så både børn og forældre får
information om, hvad det hele går ud på og
hvad der skal ske. Vi har blandt andet brug
for hjælp til kørsel om formiddagen på selve
fastelavnsdagen.

Fastelavnssøndag d. 26. februar
– vi går fastelavnssoldat

formiddagen køres børnene rundt til de huse/
gårde, som ligger uden for byskiltet. Om
eftermiddagen går børnene rundt fra dør til
dør i selve Skjød by. Børnene spiser middagsmad hos prinsessen Anna
(Granslevvej 5). Arrangementet forventes at
slutte kl. ca. 17.00, hvor børnene igen samles
hos prinsessen. HUSK at tage varmt tøj på, I
skal være ude hele dagen.

Fredag den 3. marts
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver
fredag d. 3. marts kl. 18.30. Fastelavnsfesten
er for alle Skjødsere. Kom udklædt. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så både små og store børn får en god oplevelse. Der bliver slået
katten af tønden for forskellige aldersgrupper
+ voksne mænd og slagstærke kvinder. Der
vil være fastelavnsboller og en sodavand til
børnene. Kaffe og fastelavnsboller til de voksne. Fastelavnssoldaterne møder i uniform.

Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos
dronningen Silje, Skræddergyden 32. Om
Mel: I alle de riger lande
1 Goddag vi nu eder vi byde
I kender os vel fra i fjor.
Da I var så gode at yde
En skilling til vort gilde bord.

3

Og derfor en lille gave
Vi så gerne vil bede jer om.
Med lidt vi vil tage til takke
Det bliver jo til en sum.

2

4

Farvel vi vil takke for gaven.
Og ønske jer lykke og held,
Og byde jer til os i salen
Hvor vi alle vil more os vel.

Og ugerne svandt af dage
Og året sidst svandt hen
Fastelavn er nu kommet tilbage
Her har I os nu igen.

PS. Lær helst sangen udenad, så du kan den, når vi skal ud og gå.
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Soldateruniform
Kongen og menige soldater:
Hvidt skærf m. guld, røde/hvide epauletter
på skuldre, blå skråhue m. hvide bånd og
kvast og et sværd. Til fastelavnsfesten også
guldbånd på udvendig sidesøm på bukserne
(sorte) og hvid bluse.
Prinsen:
Hvidt skærf m. sølv, blå/hvide epauletter på
skuldre, blå skråhue m. hvide bånd og kvast
og et sværd.
Til fastelavnsfesten søndag også sølvbånd
på udvendig sidesøm på bukserne (sorte) og
hvid bluse.

Skærf laves af hvidt lærred, hvorpå der syes
guldbånd og limes oblater (stjerner eller
lign).
Epauletter laves af silkepapir, lagt i lag i hvidt/
rødt, klippes i facon, syes sammen og strimles
op som vist og dampes over gryde/kedel.
Skråhue laves af blåt lærred og hvidt kantebånd og hvidt garn.
Sværd kan købes hos Poul Skov Jensen på
Bygaden 9 for 25 kr. pr. stk.
Det er også muligt at leje en uniform for 25
kr. hos
Gitte Jakobsen,
Skræddergyden 33
tlf. 30456607.

Skærf bæres fra højre skulder og ned.

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at
ringe til
Dronning Siljes forældre
Lone og Alex
tlf. 28947403
eller

Prinsesse Annas forældre
Patricia og Anders
tlf. 8696046/21777175.
Med venlig hilsen
Fastelavnsteamet 2017
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Petanque-banerne

Tak til sponsorer

Petanque Foreningen i Skjød har overdraget forvaltningen af banerne ved klubhuset
til Borgerforeningen.

Skjød Borger-og Idrætsforening takker sine
sponsorer for deres trofaste støtte til foreningens arrangementer gennem mange år.

Det betyder, at vi nu kan benytte disse baner til forskellige aktiviteter, som børn og
voksne i Skjød måtte ønske.

Tak til

Bestyrelsen i Skjød Borger-og Idrætsforening arbejder med disse nye muligheder
for byens borgere og man må gerne gøre
bestyrelsens medlemmer opmærksomme
på, at man har en eller flere gode ideer .
Venlig hilsen

Kiil og Nielsen - Alex Pedersen - Gert Frisch
- Morten Helle Aagesen - “Polle” Sparekassen Kronjylland - De grønne Busser
- Torben Bach - Thyge Hvas Lyngå Autoværksted
som har gødet jorden for mange tiltag til
gavn for Skjød.

Skjød Borger-og Idrætsforening

Skjød Nørklerne

Skjød Borger-og Idrætsforening har fået
MobilePay, således at betaling af kontingent nu kan foregå digitalt.

Nummeret er: 27 94 38 97
Ved indbetaling på denne måde skal man
huske at skrive sin adresse.
Venlig hilsen
Skjød Borger-og Idrætsforening
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Nu har Skjød fået en håndarbejdsklub,
hvor alle interesserede kan mødes omkring
noget håndarbejde. Vi mødes den 3. torsdag i hver måned hos Birgit på Bygaden 8:
Foreløbig mødes vi følgende dage:
Torsdag d. 17/11 kl 19.00
Torsdag d. 15/12 kl 19.00
Kontakt Marianne Kjærlund (Maz@maz.
dk)- hvis du vil være med :-)
Vi har også en gruppe på Facebook. Se
mere her:
https://www.facebook.com/
groups/1586179631677229/

Gaver

Til vores tombola og fiskedam skal vi
bruge mange gevinster. Hvis I vil bidrage, kan gevinsterne afleveres ved
Gitte Jakobsen,
Skræddergyden 33,
senest den 24-11

Yoga-undervisning
onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30
Første undervisningsdag i det nye år bliver
onsdag den 4. januar

Eller ring på 86960943 EFTER KL 17.30
så kommer vi efter dem.
På forhånd tak
Bestyrelsen Skjød forsamlingshus

Kontakt Rita Lund, mobil 22 68 53 04
mail: ritalund@pc.dk

Blid Zumba i Skjød Klubhus
Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 18.00 – 19.00
Vi er i øjeblikket 8 ”piger” der hygger os med Zumba i klubhuset. Vi starter en ny omgang op efter nytår, så har du lyst til at kombinere motion og hyggeligt samvær, så kom
endelig og vær med.
Vi starter op igen d. 10/1 og slutter d. 4/4. Holder ferie i uge 7. I alt 12 gange.
Katja er igen klar til at bringe sveden frem på vores pander til en masse god musik.
		

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

5.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

27.

Adventshygge og juletræet tændes

Skjød Forsamlingshus
og Gadekæret

3.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

3.

”Dans din nabo” workshop, kl. 10.00 til 15.30

Skjød Forsamlingshus

18.

4. søndag i advent kl. 14.30 De ni læsninger

Skjød Kirke

24.

Julegudstjeneste kl. 14.45

Skjød Kirke

7.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

20.

Kulturby for børn

Skjød

3.

Generalforsamling i Skjød Jagtforening

Skjød Jagtforening

4.

Vandretur, kl 9.00

fra Klubhuset

27.

Æd din Nabos mad

Skjød Forsamlingshus

November

December

Januar

Februar

