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Vi får det til at ske
 - fordi vi bor i en landsby!

Når du læser dette har Skjød været vært for det første arrangement 
i Børnenes åbning af Kulturby 2017 i Favrskov.

Kulturby2017 vil komme til at fylde i vores lille landsby. Den 20. ja-
nuar kunne børnehave børnene sige til legekammerater – det er her 
jeg bor - da ”Månelys over Ønskelandet” og 1300 børn med sang og 
tegninger åbnede Kulturåret på vores stadion.

Kulturhovedstadsprojektet vil fylde med oplevelser i Århus, i regio-
nen, i Favrskov og i vores forsamlingshus. Vi er en del af Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Temaet for kulturåret i Favrskov er ”Gentænk landsbyen ” og det 
er det, forsamlingshuset med ”Dans din nabo” gør frem til premi-
eren i september. Vi har allerede set det første spirende forsøg - en 
lille rød kuffert rejste rundt i Skjød i julemåneden og tro mig, der 
vil komme flere inddragende aktiviteter, der vil inspirere til større 
forståelse for fællesskabet.

Skjød vil komme på forsiderne i det kommende år. Det vil give 
bonus kulturmæssigt og bosætningsmæssigt, flere vil se, at vi har en 
lille velfungerende landsby, der ligger centralt i naturlige omgivel-
ser, og hvor tilflyttere er velkomne.

I foråret vil kunstnergruppen, som vi skal samarbejde med, arbejde 
her i en periode. Vi vil forsøge at finde husly til dem. Det vil være 
skønt, om det kan lade sig gøre lokalt at finde noget, de kan leje.
Der er vildsvin i baghaven eller meget tæt på, og det vil vi sætte 
fokus på sammen med kommunens naturvejleder.  

I dette nummer vil du læse om aktiviteter, som sagtens kunne have 
været afviklet uden et specielt kulturår, men jeg er alligevel sikker 
på, at påvirkningen fra kulturprojektet har været motiverende for, 
at flere aktiviteter får en anden drejning, og så er der kun at håbe på 
en god opbakning.

Nyd kulturåret, tag imod inspiration og bliv udfordret af de mange 
spændende tilbud. Denne oplevelse kommer ikke igen.

Hanne Wind-larsen
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Skjød Nørklerne
Som mange af jer ved, så findes der en Face-
book gruppe for Skjød (kender du den ikke, 
og er du på FB, så meld dig gerne ind)  
https://www.facebook.com/
groups/486966494676548/

Sidste år i sensommeren, blev der kastet en 
tilfældig bold op derinde, og den blev straks 
grebet, og et nyt skønt tiltag så kort efter da-
gens lys!

Skjød-Nørklerne blev en realitet! Vi er en 
gruppe af skønne kvinder, som godt kan lide 
håndarbejde, hyggeligt selskab, samt ikke 
mindst hjemmebag.

Vi mødes den tredje torsdag hver måned, på 
Bygaden 8, i Birgit´s lille Biks, hvor vi nørk-
ler, sludrer og ordner verdenssituationen.
Det er superhyggeligt og meget underholden-
de, og vi vil med glæde byde flere nørkleglade 
Skjødsere velkommen. Lige nu er vi 21 aktive 
kvinder, som dukker op, de dage der er mu-
lighed for det. Der er ikke mødepligt, så har 
du lyst, må du meget gerne komme forbi og 
være med, vi starter kl 19.00, og slutter ca kl 
22.00

Vi har lavet en FB gruppe, hvor vi kan koor-
dinere tingene, så har du mulighed, er det en 

god idé af blive tilmeldt der, så du kan følge 
med i hvad vi planlægger.

https://www.facebook.com/groups
/1586179631677229/?ref=bookmarks

Du er også velkommen til at kontakte mig 
på mail maz@maz.dk, eller bare dukke op på 
Bygaden 8 på mødedagene.

Vi ses!
Marianne Kjærlund



4

Halloween i Bodtofteskoven

Den 30. oktober blev der 
afholdt halloween i Bodtof-
teskoven. 20 børn/voksne 
havde budt ind på at lave et 
græskarhoved og endnu flere 
var mødt op til uhygge/hygge 
i klubhuset med kage og kaf-
fe. Kreativiteten var i top og 
græskarrene blev alle super 
fine.
Da det begyndte at blive 
skumring satte vi græskarho-
vederne ud på stien i skoven 
med lys i. Flot så det ud - 
også selvom det ikke nåede 
at blive helt mørkt før vi gik 
hjem. 
Tak til alle der mødte op og 
ville være med. Arrangemen-
tet indbragte et lille overskud 
til SBIF:-)
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I/S Skjød Forsamlingshus 
indkalder herved til ordinær generalforsamling 2017 

i Skjød Forsamlingshus
mandag d. 27. februar kl. 19.30.

Forsamlingshuset serverer øl, vand samt kaffe og kage til alle fremmødte.

Skjød Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning ved formanden

3. Regnskab ved kassereren

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen. 

På valg er:

    Birgit Sehested
    Allan Nielsen
    Hanne Wind-Larsen
    Carl Christian Lund
  
6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor. På valg er:
    John Christensen

8. Eventuelt
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Fastelavnssoldater
Så er det igen tid for drenge og piger fra 0-6 klasse at gå soldat.

Søndag d. 4. februar 2017
 – introduktionsmøde for soldaterne

Hvis du ikke har mulighed for at møde denne 
søndag, men gerne vil være med, så giv gerne 
besked til fastelavnsteamet.

Fastelavnssoldaterne mødes første gang søn-
dag d. 31/1 2016 kl. 9.30 -11.30 til boller hos 
dronningen Silje, Kirkeskovvej 15 (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 2017
 – vi går fastelavnssoldat

Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos 
prinsesse Tea, Hejnskildevej 1. Om formid-
dagen køres børnene rundt til de huse/gårde, 
som ligger uden for byskiltet. Om eftermid-
dagen går børnene rundt fra dør til dør i selve 
Skjød by. Børnene spiser middagsmad hos 
prinsesse Tea
Hejnskildevej 1. 
Arrangementet forventes at slutte kl. ca. 
17.00, hvor børnene igen samles hos prinses-
sen. HUSK  at tage varmt tøj på, I skal være 
ude hele dagen.

Fredag den 3. marts 2017 
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus 

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver 
fredag d. 3. marts kl. 18.30. Fastelavnsfesten 
er for alle Skjødsere. Kom udklædt. Faste-
lavnsfesten tilrettelægges, så både små og sto-
re 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 voks-
ne. Fastelavnssoldaterne møder i uniform.

PS: Lær helst sangen udenad, så du kan den 
når vi skal ud og gå.

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.

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

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.

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.
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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.

Dronningen:
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 bæres fra højre skulder og ned. 

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 lavs af blåt lærred og hvidt kante-
bånd 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. 

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at 
ringe til 
Dronning Siljes forældre Lone og Alex tlf. 
28947403 eller Prinsesse Tea’s forældre Maria 
og Christian tlf. 25305566

Med venlig hilsen  
Fastelavnsteamet 2017 



8

Nye stier og ideer
 - “Dans din Nabo” 

I starten af december mødtes en flok Skjødse-
re med Jacob og Vera fra hello!earth for at få 
lavet en idebank til de kommende måneders 
aktiviteter op til forestillingerne “Dans din 
Nabo” i forsamlingshuset. Aktiviteterne har 
ikke som sådan noget med danseforestillin-
gen at gøre - de skal bare gøre det sjovere og 
rarere at være skjødser og give folk mulighed 
for at lære hinanden at kende på kryds og 
tværs. Vi bor i en rigtig dejlig landsby med 
mange gode aktiviteter - Kultur(landsby)året 
giver bare anledning til endnu flere spænden-
de arrangementer! 

Vi startede dagen med at lave et kort over 
Skjød. Vi fik hver en farve og med den mar-
kerede vi bl.a. steder vi ofte kommer og ste-
der vi aldrig har været, Skjødsere vi kender 
godt eller dem vi slet ikke kender. Det gav 
stof til eftertanke. Tænk at der i en så lille 
by er nogen, vi overhovedet ikke ved, hvem 
er….. 

Dagens workshop bød også på en gåtur i 
Skjød for at få gode ideer til, hvilke overra-
skelser og oplevelser vi kan fylde Skjød med 

det næste halve års tid. Turen bød på - for 
mange af deltagerne - en hemmelig sti og et 
impulsivt besøg i Billiasen med fin omvis-
ning. 

Den efterfølgende snak over frokosten og 
senere arbejdsbordet gav mange spænden-
de og sjove input til et anderledes år i Skjød. 
Workshoppen havde deltagere i mange for-
skellige aldre og med forskellige interesser, så 
der kom fokus på både børn, unge, børnefa-
milier, ældre, motionister/ sportsinteressere-
de, haveentusiaster, natur og meget andet. 

Nogle ideer var meget flyvske, andre ret lav-
praktiske. Vi endte med en spændende liste af 
realistiske ideer, som vi håber, der kan findes 
midler, energi og opbakning til. Nu skal re-
sultatet af vores brainstorm ikke afsløres her 
- ellers bliver det jo ikke en overraskelse, men 
en af ideerne er allerede blevet til virkelighed: 
Den røde kuffert med den lille nisse, der kom 
vidt omkring og fik besøgt mange familier i 
Skjød i julemåneden. 

Her fra arbejdsgruppen vil vi gerne ønske 
godt nytår - vi glæder os til det kommende 
år! – Det håber vi også I gør!

Renate Fisker og Marguerite Johnsen
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Fællesspisning 
med maskulin gastronomi

En gruppe kulinarisk interesserede mænd fra 
Skjød står for menuen til en frokost-fælles-
spisning lørdag den 11. marts kl. 12.30.

Det er projektet ”Dans din nabo”, der invite-
rer landsbyboere fra Skjød og de nærmeste 
nabolandsbyer (Granslev, Lyngå og Vitten) til 
gratis spisning i Skjød Forsamlingshus.

Øl, vin og vand kan købes til rimelige priser.

Alle aldersgrupper og køn er meget velkom-
ne!

Undervejs vil der blive orienteret om det 
videre projekt-forløb, som kulminerer ved 
premieren på ”Dans din nabo” fredag den 22. 
september i år.

Tilmelding:
Mail: 86960074@mail.dk eller på mobil 86 96 09 43 efter kl. 17.30 eller postkassen ved for-
samlingshuset i Skjød.

Riffelskydning lørdag den 29. april 2017
SKJØD JAGTFORENING 

Skjød Jagtforening arrangerer riffelskydning i Vingsted 

Skyttecenter, hvor der bliver mulighed for at skyde på 

løbende hjort, 100, 200 og 300 meter jagtskydning.

Kl. 10.00: Afgang Skjød fra Gadekæret, 

ca. kl. 16.00: Ankomst Skjød

Vel mødt

Bestyrelsen.
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Der var engang et lille bitte land, der var gan-
ske 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. Sådan starter fortællin-
gen om Ønskelandet, som blev bragt i sidste 
nr. af dette blad. 

Ønskelandet blev tryllet frem ved fælles 
hjælp, og fredag strømmede børn fra hele 
kommunen til.  De Grønne Busser kørte i 
pendulfart fra afkroge af kommunen for at 
bringe børn til Skolebakken. Mon ikke Vagn 
drømte sig tilbage i tiden ved synet af de 
mange busser. Mange havde hejst flaget, ja 
hvor var det festligt.

Børnehavebørnene sang og dansede sammen 
med Tine Mynster, som også fik sat gang i 
os voksne med glad sang og musik. Albertes 
sang til lejligheden blev sunget flere gange 
og vi sang også en, hvor vi var ude at køre i 
rendegraver.

Deres medbragte tegninger med ønsker og 
drømme blev sat fast på de 6 spændende 
pyramider. Næste hold fra skolernes mind-
ste klasser kom, sjovt var det at se, at der gik 
konkurrence i at finde tegninger fra mindre 
søskende.  Vores lokale børn var pavestolte 
over at komme hjem til landsbyen med ven-
nerne, og nogle havde også tid til at vise dem, 
hvor de bor.

Skolebørnene fik pyntet og sat aktiviteter 
i gang i de mange små træhuse. Der var 
stor mangfoldighed i oplevelserne. Der var 
drømmefangere, drømmebobler, kager med 

Ønskelandet



11

drømme – jeg fik en fra en 5 årig dreng, som 
ønsker sig en regnbue og en traktor. Her var 
et fristed for mange, skoven blev udforsket og 
der blev udvist stor kreativitet med naturens 
legetøj.

Hen på eftermiddagen havde børnene og 
busserne forladt Ønskelandet, nye kom til 
fra nær og fjern, endda 2 borgmestre - den 
forhenværende og den nuværende - flotte-
re kan det næsten ikke blive. Historien om 
Ønskelandet blev læst og nu forstod vi, hvad 
det var vi havde sat i gang – det var bare stort 
- Ønskelandet, det var her.

Til korsang og kirkeklokker blev de 6 pyra-
mider og et tårn tændt, først var det noget 
bekymrende med al den røg, men da bålene 
dukkede frem fik vi et stemningsfyldt syn, 
mens drømmene blev sendt op over Skjød, 
Favrskov og hele regionen - flottere kunne det 
ikke blive. Da mørket var faldet på, hang bil-
ledskolens drømmefanger, som et flot vartegn 
og symbol på at Ønskelandet var genopstået.
Ved fælles hjælp og spændende samarbejde 
med Frederik Schøler, blev Favrskovs store 
kulturprojekt til nok den største fest på sta-
dion i mange år. Vores praktiske arbejde var 
guld værd. Som altid var der mange hjælpen-
de hænder, køretøj til flytning af huse, vand 
og el der blev stillet til rådighed o.m.a. SBIFs 
varme grillpølser sidst på eftermiddagen var 
en fin afslutning på en lang dag.
Kulturåret 2017 er i gang, ”we did it”, og vi 
kommer igen til september.

/Hanne Wind

Ønskelandet



12



13Skjød Tidende kan ses i farver på www.skjoedby.dk
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Generalforsamling med gratis mad 
Skjød Vandværk indkalder 

hermed til generalforsamling  
fredag d. 17. marts kl. 18.00  

med spisning i Skjød Forsamlingshus 
 

Menuen er: 
Hønsesalat på ananasring m. bacon 

Mørbradgryde m.  
kartoffelmos, ris og salat 

Æblekage og kaffe/te 

 

Dertil serveres vand ad libitum, 
og der vil også være vin, øl 
eller sodavand til maden. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Selve generalforsamlingen starter kl. 20.00. 
Tilmelding til spisning senest d. 13. marts  

på tlf.: 86 96 02 86 
eller på mail til: ban@fibermail.dk  

                 

                                             Skjød Vandværk 
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Generalforsamling i Skjød Borger-og Idrætsforening 
2017 torsdag den 6. april kl. 19 i klubhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1) Valg af dirigent

2) Årsberetning ved formanden

3) Regnskab ved kassereren

4) Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Alex Pedersen, Brian Nielsen, Annette 
Schiødte og Allan Kristensen.

6) Valg af revisorer og revisorsuppleant. På valg er Troels Thomsen, Steen Rasmus-
sen og Bjarne Andersen. 

7) Eventuelt

Under generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe med noget til. 

Der vil være konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne venlig hilsen

Allan Kristensen, formand
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ÆD DIN NABOs mad
Den 25. februar 2017 vil vi invitere hele byen til fællesspisning ud fra et nyt koncept.

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 gæ-
ster til dessert.

Det betyder, at der kommer 18 gæster i dit hjem, men ikke på en gang. Dine gæster skal jo vi-
dere 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 Forret hos det par man har fået oplyst
 19.00 Der udleveres information om, hvilket værtspar man nu skal gå til
 19.10-20.30 Hovedret hos det næste værtspar
 20.30 Der udleveres information om, hvilket værtspar man nu skal gå til
 20.45-22.00 Dessert hos det sidste værtspar
 22.15 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 at man melder sig til senest d. 18. februar. Se hvordan andet sted i bladet. 

Med venlig hilsen
Henny og Frits
Mette og Bjarne
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En lille nisse rejste...
Først i december måned sendte vi en lille rød 
kuffert med Nissen afsted på julerejse rundt i 
Skjød for at give glæde og ønske alle en glædelig 
jul.

Og sikke langt den er kommet omkring! 32 fami-
lier har den besøgt. Både unge og ældre, i byen 
og på landet. Nogle vi kender og andre vi ikke 
kender.

TAK, fordi I var med på legen.

Kærlig Hilsen
Familien Fisker Nielsen
Skræddergyden 28

Ps. Nisse-rejsen er et udspring af den 2. works-
hop i forbindelse med “Dans din Nabo”. Læs et 
andet sted i Skjød Tidende.
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Adventshygge
Første søndag i advent var der, som traditionen byder,hygge i forsamlingshuset. Hele efter-
middagen med kaffebord, fiskedam og tombola. Der blev danset om juletræet og sunget jule-
sange Efter juletræstænding og adventssang i kirken sluttede vi af med fællesspisning. Vi vil 
gerne takke for den store opbakning.

EN RIGTIG STOR TAK FOR ALLE DE FLOTTE SPONSORGAVER VI HAR MODTAGET

På bestyrelsens vegne
Gitte Jakobsen.

Oldboys fodbold sæsonen 2016-17
En lille status fra efteråret

Oldboys fodbold fortsætter til foråret - se 
kamptiderne her i bladet. 

Træner Keld Jakobsen har været meget til-
freds med at ligge nummer 4 vinteren over 
med en målscore på 16-6. Det største pro-
blem for ham har været skader i opstarten. 
Der har været mange fiberskader. Derfor er 
der også kommet en ny nominering som 
hedder ``Årets fiber``. Der har været 25 for-
skellige spillere omkring holdet. Keld udtaler: 
``vi kan godt bruge mange flere spillere`` så 
det er en opfordring til dig, der godt vil spille 
lidt fodbold.

Vinterpausen blev indledt med en fodboldfest 
i klubhuset, hvor de forskellige pokaler blev 
uddelt.

Årets fighter blev Torben Dohn.  Årets til-
skuer blev Victor Falkenberg. Årets topscorer 
blev Mogens Brix med 7 mål i bare 4 kampe. 
Den nye Årets fiberskade blev Steen…

Samtidig blev det nye festudvalg til næste år 
valgt. Det blev Brian Nielsen, Mogens Fal-
kenberg og Anders Egelund som er på dette 
billede.
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Ideen om at starte et fodboldhold i Skjød 
opstod mellem en flok klassekammerater, 
som alle er ”pensionerede” elitesportsfolk 
(mere eller mindre). De havde desuden alle 
sammen det tilfælles, at de savnede stemnin-
gen i omklædningsrummet, lugten af sure 
fodboldstøvler, samt de uendelige og umulige 
diskussioner med dommeren. 

Der var ikke langt fra tanke til handling for 
de unge karle, som straks bestræbte sig på, at 
gøre drømmen til virkelighed. Man hyrede 
straks 5 Randers FC legender til klubbens 
stab, for at gøre klubbens spillere toptunede 
og klar til sæsonstart. Holdet blev tilmeldt se-
rie 6, da målet fra starten har været at kæmpe 
sig hele vejen op igennem rækkerne, og med 
tiden blive en magtfaktor i dansk fodbold. 
Drengene fra Skjød Uniteds selvforståelse er 
til langt mere end serie 6 fodbold, og man 
har siden begyndelsen haft i sinde at bevise, 
at niveauet kunne stå mål med de enorme 
ambitioner. 

Forventningerne fra omverdenen var tårnhø-
je fra start. Til stor skuffelse for spillere, ledel-
se og fans, så blev det i den første halvsæson 
til en skuffende 5. plads for det storsatsende 
hold.

Holdets præstationer har svinget enormt 
meget i debut-sæsonen, hvilket uden tvivl 
hænger sammen med, at mange af holdets 
spillere ikke har spillet sammen før. Det tager 

tid at spille et hold sammen, også selvom 
talentmassen er så massiv, som den er i Skjød 
United. Men disse drenge hviler ikke på laur-
bærrene og har knoklet med at finde frem til 
et mere kontinuerligt højt niveau. 

I 2. halvsæson har holdet da også forbedret 
sin placering i rækken betragteligt, og slut-
tede af på en 3. plads. På denne baggrund er 
målsætningen for næste sæson at vinde ræk-
ken, og dermed rykke op i serie 5. 

Da en del af spillertruppen drager til ud-
landet i næste sæson for at prøve lykken, vil 
Skjød United lede efter forstærkninger til 
spillertruppen i det kommende transfervin-
due. 

Blandt andre kommer klubben til at undvære 
sin ubestridte målkonge Jens Bay, som til fe-
bruar skal til prøvetræning et sted i Vietnam.
Holdet har også store planer om at forbedre 
faciliteterne på Skjød stadion i næste sæson.
Holdets gæve tømrergutter har planer om 
at bygge en måltavle, og på længere sigt er 
ambitionen at gøre det muligt at overdække 
stadion. De gutter kan udrette mirakler med 
en sav i højre hånd og en sort slots i venstre.
Drengene fra Skjød United vil gerne takke 
alle folk i og omkring klubben for den enor-
me opbakning de har mødt lige meget hvor i 
landet de har befundet sig. 
Skjød United glæder sig til endnu en sæson, 
og til at opretholde klubbens rivende udvik-
ling.

Skjød United – Et fodboldeventyr

Her er hjemmekampe for Skjød Oldboys i foråret 2017
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Skjød Borger- og Idrætsforening ønsker alle et godt nytår 
og vil minde jer om at forny jeres medlemskab i foreningen. I kan vælge følgende måder at 
betale:

Mobile Pay på telefonnummer 27943897, 
HUSK navn og adresse i beskedfeltet.

Overføre pengene til bankkonto: reg.nr.:6110 
kontonr.:4864 444 657 HUSK at angive navn og 
adresse.

Kontant til Sankt Hans.

En husstand koster 200 kr og enkeltpersoner 100 kr.
I sidste nummer af Skjød Tidende, kan I læse om hvad I får for medlemskabet.

På forhånd tak og med venlig hilsen bestyrelsen i SBIF

Så ta’r vi cyklerne frem…
Sidste år fandt en lille flok skjødsere på, at 
de ville lufte deres mountainbikes sammen i 
Skjød og omegn.

Vi vil også gerne have dig med. Eneste krav 
er en lettere terrængående cykel, en cykel-
hjelm og godt humør.
Ruterne tilpasses så alle kan være med, uan-
set form eller deform.
Første gang i 2017 bliver onsdag d. 22. marts 
kl. 17.00. Anden tur er søndag d. 26. marts 
kl. 11.00. Vi mødes ved Gadekæret.
Efterfølgende er det onsdage kl. 17.00 og 
søndage kl. 11.00.

Mød op og vær med til sjov motion og hygge 

Med venlig hilsen
Charlotte og Biker Ole
Oksen fra Skjød (Christian Kiil)
Allan Nielsen
Bjarne Andersen
Og nogle gange et par stykker mere….
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Torben Dohns legendariske karaoke 
I sidste nummer af Skjød Tidende blev der 
efterlyst et billede af Torben Dohns legenda-
riske karaoke fremførelse af Gnags Mr. Swing 
King til en oktoberfest i forsamlingshuset i 
2004. Kirsten Frisch reagerede ved at sende 
et billede fra gemmerne af netop denne begi-
venhed. 

Der går desuden rygter om, at Torben ved 
en sommerfest (også for en del år tilbage) 
optrådte i bar overkrop i forbindelse med 
en fremførelse af en af de berømte Freddie 
Mercury sange. Her vil vi da også gerne ef-
terlyse et billede!
Vi burde måske give ideen med en karaoke 
aften videre til festarrangørerne i byens for-
eninger.

Glimt fra gemmerne

Dette postkort er dukket op hos undertegnede - gennem en svoger, der arbejder i et boligsel-
skab på Fyn. En beboer i de bygninger han administrerer, viser sig at være vokset op i Skjød 
og snakken var faldet på vores landsby. Postkortet fik han til foræring. Kortet er stemplet for 
100 år siden i august 1917. Historien bag vil jeg prøve at forfølge, men måske er kortet og san-
gen allerede kendt hos flere Skjødsere?                                                              /Solveig Johnsen
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Efterlysning af bolig til leje
Vore 6 gæste-kunstnere fra Hello!earth skal bo i Skjød eller nærmeste omegn i 2 perioder fra 
10. maj til 2. juni og igen fra 21. august til 13. oktober 2017 i forbindelse med forberedelse og 
afholdelse af “Dans din nabo”-projektet.
Gruppen tænker på at leje et hus, et sommerhus i nærheden eller måske et par gode camping-
vogne, som evt. kunne placeres ved klubhuset.

Sommerhuse har vi nok ikke lige i nærheden, så derfor appellerer jeg til dig, som har mulig-
hed for at huse vore gæster. Er der et hus til leje, et hus der står tomt, et par gode camping-
vogne eller skal du ud at rejse i længere tid, så overvej om du midlertidigt vil udleje din bolig. 
Det kan også være, at du har plads til 6 eller færre og naboen til resten.

Hello!earths ønske er, at kunne bo 6 personer og selv kunne lave mad. Det ville være rart hvis 
det var inden for cykelafstand (ca. 5 km) fra Skjød, - Vores største håb er, at vi kan huse grup-
pen i selve Skjød.

Hvis du har en god idé til, hvordan vi finder husly til vores kunstnergruppe, hører jeg meget 
gerne fra dig.

Der er behov for hjælp, hvis vi skal kunne imødekomme Vera, Jacob og deres kollegaers ønske 
om at skaffe tag over hovedet her i Skjød, mens de arbejder med vores store projekt ”Dans din 
nabo”

Jacob kan kontaktes på e-mail: jacob@helloearth.cc for flere informationer. Du kan også kon-
takte Hanne Wind-Larsen tel. 30 64 65 86 hvis du har kendskab til en bolig.

Hanne

Kom til Landsbydag
Så er det igen tid til at smukkesere vores dejlige landsby. Vi mødes i klubhuset ved stadion 
lørdag d. 22/4 kl. 9.00, hvor morgenen starter med rundstykker og kaffe. Derefter bruger 
vi formiddagen på at gå til hånde i byens fællesarealer og –bygninger. Dagen slutter med 
pølser, brød, øl og vand samt et klap på skulderen i klubhuset.

Med venlig hilsen
SBIF
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Værtsfamilier søges til Æd Din Nabo`s Mad 
D. 25. februar er der premiere på Skjøds nye måde at  
holde fællesspisning på. 
 
Ideen med, at vi  mødes på kryds og tværs i byen og spiser sammen,  
kræver lidt planlægning, hvis det skal blive en succes….. og det er jo det 
det skal :-)  

Vi håber, at rigtig mange skjødsere i alle aldre vil være 
med til dette sjove arrangement og spise go’ mad og få 
en go’ snak med forskellige mennesker i løbet af aftenen.  
Men -  for at det kan finde sted, har vi brug for værts-
familier, der vil stå for madlavning til 3 hold gæster.  
Man siger ja, til at få besøg af en lille flok gæster på 6  
personer á 3 omgange: forret, hovedret og dessert.  

De tilmeldte gæster skal betale ved tilmelding, så du ved, hvor  
mange penge, du har at lave mad for.  

Har du lyst til at  være vært eller deltage som spisende gæst, så send en 
mail til ban@fibermail.dk eller læg en seddel i Bjarnes postkasse på  
Bygaden 15. (gerne i en kuvert sammen med betaling på: 150,- kr. pr. del-
tager) Sidste frist for tilmelding er d. 18. februar. 

Ellers kan betaling ske på kontonr.:  6112 4920042129, 
eller med mobilepay til tlf.: 20 67 67 69 - HUSK AT SKRIVE NAVN. 
 

Klip…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jeg/vi vil gerne være værter:         Navn:.………………………………………………….. 
 
Jeg/vi vil gerne deltage i spisning: Navn:…………………………...Antal:……………. 

 
Tlf.: ………………………………. 



Dato Arrangement Sted

Februar

3. Generaforsamling i Skjød Jagtforening Skjød Forsamlingshus

25. Æd din nabos mad En vært i Skjød

26. Fastelavnssoldaterne kommer! Skjød

27. Generalforsamling Forsamlingshuset, kl. 19.30 Skjød Forsamlingshus

28. Generalforsamling i Sølvsten Vandværk Skjød Forsamlingshus

28. Når dyr bliver trælse, kl 19 Vitten Forsamlingshus

Marts

3. Fastelavnsfest, kl 18.30 Skjød Forsamlingshus

7. Tillid – og matematikken bag vores viden om tillid, 
kl. 19

Vitten Forsamlingshus

11. Fællesspisning med maskulin gastronomi, kl 12.30 Skjød Forsamlingshus

14. Det elektroniske menneske, kl. 19 Vitten Forsamlingshus

17. Generalforsamling i Skjød Vandværket, 18.00 Skjød Forsamlingshus

21. Videnskaben bag godt øl Vitten Forsamlingshus

22. Mountainbike, kl. 17 Gadekæret

26. Mountainbike, kl. 11 Gadekæret

April

6. SBIF Generalforsamling kl. 19 Klubhuset

22. Landsbydag, kl 9 Klubhuset

29. Riffelskydning, Skjød Jagtforening, afgang kl 10 fra Gadekæret

KALENDER


