Tidende
22. årgang - 2. udgave - maj 2017

Skjød er i vækst, s. 2
Byfest den 24. juni 2017, s. 3
Danefæ fra Skjød, s. 4
Landsbydag, s. 6
Dans din Nabo, s. 14-20

Skjød Tidende
Redaktion:
Solveig Sandal Johnsen
Hanne Wind-Larsen
Jens Hulgaard
Carl Christian Lund
Gitte Jakobsen
skjoedtidende@gmail.com
Næste deadline 25. juli
Layout
Mette Sig Pedersen
Skjød Borger- og
Idrætsforening
Formand:
Erling Stoltze
3026 0433
piaerling@gmail.com
Kasserer
Simon Johnsen
2046 0462
Skjød Forsamlingshus
Formand:
Gitte Jakobsen
2440 0988
86960074@mail.dk
Kasserer:
Lone Møller Hansen
8696 0696
Vicevært:
Thomas Askov Sørensen
2671 4201
Skjød Jagtforening
Formand:
Jens Hulgaard
8696 1150
Skjød Vandværk
Formand:
Poul Skov Jensen
4072 0103
Kasserer:
Bjarne Andersen
8696 0286
2

Skjød er i vækst
Befolkningstallet i Skjød er stigende og siden 2004 er det steget
med 17 personer. Det er ikke ret meget - dog alligevel en stigning
på 7%, da vi kun er 245 personer.
I de kommende 5 år viser prognosen, at der vil være en tilvækst på
yderligere 9 personer. Denne vækst er primært i grupperne 0-5 år,
hvor der sker en fordobling, samt i gruppen 17-42 år, hvor der er
en tilvækst på 15%. Det tyder på, at flere børnefamilier flytter til
landsbyen.
Det ser jo opmuntrende ud, at Skjød fortsat vil være attraktiv for
familier. Om det er vores egne unge, der vender hjem igen med
familie eller det er unge familier fra Aarhus, der tiltrækkes af landsbymiljøet kan man af gode grunde ikke se i prognosen, men det
ser nu alligevel godt ud, at befolkningstallet stiger og ikke falder.

Byfest den 24. juni 2017
Traditionen tro går foreningerne sammen om kaffe og kage. Kager i bedste ”Blomsterberg”
at skabe en festlig, hyggelig og sjov dag for
stil vil blive stillet på kagebordet og bedømt
alle.
af et strengt bypanel, som er alle kagetrængende skjødsere.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d.
24. juni fra kl. 9 til sent.
Vinderen vil få overrakt ”Den Gyldne KageSommerfesten afholdes i år på stadion i SBIF rulle” en efterhånden gammel hædersbevisteltet.
ning, som overdrages år efter år til den bedste
kagebager. Find din yndlings opskrift og pift
Lørdag morgen mødes vi til morgenkaffe,
den op til noget sjovt. Bag kagen med dine
hvordan det lige bliver i år vides ikke, men
børn eller børnebørn og få en god og kreativ
hyggeligt er det at starte dagen med fælles
oplevelse sammen inden Byfesten.
kaffe.
Dagen igennem vil der være salg af slik, øl og
I år forsøger vi at gentænke sommerfesten,
vand i Café Stadion.
som den var tidligere med lege, andre morsomheder og udfordringer gennem dagen.
Sommerfestmiddagen indtages i teltet efter
Belært af de sidste regnfulde sommerfester vil konceptet – fællesspisning – så må vi se hvad
vi have en plan B.
aftenen kan udvikle sig til.
Bydysten om samarbejde vil være en af udfordringerne, så gå allerede nu i gang med at
vælge jeres bydels repræsentanter.
Holdene skal arbejde sammen, og mod hinanden. Opgaven skal styrke sammenholdet,
men også give anledning til megen diskussion og udfordringer. Det skal nok blive en
spændende dyst mellem nord, syd og ”landsholdet”. Sidste år tabte ”landsholdet” til byholdene. Lad os se om det sker igen?

Under middagen kåres Årets Skjødser. Årets
Skjødser er ikke nødvendigvis en person
der har ”været på” i 2016, men kan sagtens
være en person eller gruppe som tidligere
eller gennem tiden har skabt noget godt for
Skjød. Der er mange som har gjort en kæmpe
indsats for landsbyen i tidens løb og som er
værdige til at bære titlen Årets Skjødser.

Til frokost vil jagtforeningen stille grillen op.
En lækker frokostanretning kan købes og
spises på Café Stadion med grøn udsigt.
Over middag komme så det spændende indslag, hvor Bydysten skal afgøres. Hvem af de
3 hold løber med håneretten alias vinderen af
Bydysten?
Hen på eftermiddagen trænger vi til varm
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Danefæ fra Skjød
Nyt om det ottekantede sværd fundet på
Kirkevangs mark øst for Skjød. De 7 dele af
sværdet er nu godkendt som danefæ, og ikke
nok med, det er med på danefæudstillingen,
der åbnede på Danmarks Nationalmuseum
lørdag den 28 januar. Åbningen blev foretaget
af Dronning Margrethe den anden, under
overværelse af ca 160 detektorfolk fra hele
landet.
Jeg medsender et billede af den montre
sværddelene var udstillet i. Udstillingen er
tilgængelig i hele 2017. Hvad der så skal ske
med sværdet er jeg ikke klar over, men jeg
håber det kommer til Moesgård museum.

mærkelige navn skyldes, at sværdets greb i
tværsnit er ottekantet. Dette og grebets hæftning til bronzeklingen ved blot to nitter viser
arkæologerne, at sværdet blev fremstillet et
sted i det nordlige alpeområde.
Sværdet fra Skjød blev fundet på en mark
med ødelagte og overpløjede gravhøje, og
derfor er der stor sandsynlighed for, at sværdet stammer fra en grav, hvor det ledsagede
sin ejer.

Ottekantssværd findes kun i en ganske kort
periode i oldtiden, nemlig mellem 1500-1300
f. Kr. og er derfor samtidige med de store
bronzealderhøje, der indeholder de berømte
Herluf Nydam Jensen egekistegrave.

Læs her den tidligere artikel bragt i Skjød Tidende august 2014, der fortæller historien om
det ottekantede sværd:

Senere i yngre bronzealder gik man over til
ligbrænding og urnebegravelser med andre
og mindre gravgaver.

De smukke importsværd gemmer på en hemmelighed. Arkæologerne ved, at de blev fremstillet i det centraleuropæiske område ved de
nordlige Alper, og at sværdene dukker op i
grave i Norden. Men mellem disse to steder,
fremstillingsstedet og fundstedet, findes
Sværdet er en sjælden importeret højstatus-genstand af en type kaldet ottekantsingen sværd af denne type. Man mener derfor, at sværdene er handlet direkte uden melsværd. Der er fundet to yderligere sværd af
denne type i Østjylland, senest for 33 år siden lemmænd. Men tog vi derned eller kom der
handelsrejsende herop til os? Et indtil videre
i Skødstrup ved Aarhus, det andet for 46 år
åbent spørgsmål om en fascinerende 3400 år
siden på Hansted Mark ved Horsens. Det
Bevæbnet med sin metaldetektor fandt amatørarkæolog Herluf Nydam Jensen
for nylig et ca. 3400 år gammelt sværd fra
ældre bronzealder i syv dele ved Skjød..
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gammel handelsrelation.
Sværdet er nu til konservering og danefæbedømmelse på Nationalmuseet, beretter arkæologerne Lise Frost og Constance Rassmann
fra henholdsvis Moesgård Museum og Museum Midtjylland i en artikel i sidste nummer
af SKALK (juni 2014).
Billeder er venligst udlånt af Herluf Nydam
Jensen og Moesgård Museum. Teksten er
bragt med tilladelse fra og med henvisning til
historie-online.dk

Hvad ved du om vildsvin?

Naturvejleder Vibe Søndergaard Jensen vil
herfra er mange interesserede med på turen.
den 7. juni sammen med den gamle skytte
Niels Kristian Nielsen fortælle om vildsvin på Turen er offentlig og bliver annonceret seneen tur i indhegningen ved Pøt Mølle.
re med tidspunkt m.m.. Jeg sørger for, at der
bliver orienteret lokalt.
Hanne Wind-Larsen
Turen er kommet i stand efter henvendelse
fra os i Skjød. Derfor vil det være fint, hvis vi
5

Landsbydag

Lørdag den 22. april inviterede SBIF til landsbyarbejdsdag. Efter rundstykker i klubhuset
kom haveredskaberne frem.
Simon og Calle fik iført vaders udskiftet juletræet med springvandet, mens andre luede og
fejede rundt om gadekæret. Oppe ved klubhuset dukkede fliser frem under en mængde
gamle blade og petangbanen blev renset.
Det hyggelige arbejdsfællesskab blev afsluttet
ved middagstid med lune pølser og hvad der
tilhører.
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Generalforsamling
i Skjød Borger og Idrætsforening
Torsdag d. 6/4 blev der afholdt generalforsamling i SBIF. 15 var mødt op. I Carl Christians
fravær blev Troels Thomsen foreslået og valgt som dirigent. Han startede med at give ordet til
den afgående formand, der berettede om årets gang og fremtidsplanerne for SBIF. Han fremhævede blandt andet alle de spændende arrangementer i forbindelse med Kulturbyen, det nye
tiltag ”Nat på Stadion”, og en måske kommende bålhytte på stadion. Årets regnskab lød på et
lille plus og var inden generalforsamlingen blevet revideret af Troels Thomsen og Steen Rasmussen.
Der var hele 3 medlemmer af bestyrelsen, der valgte ikke at genopstille, så der var stor udskiftning i sammensætningen af den nye bestyrelse. Generalforsamlingen blev den sidste med
Allan Kristensen som formand. Han bliver erstattet af Erling Stolze. Ud træder desuden Annette Schiødte og Brian Nielsen. Den nye bestyrelse vil gerne takke de afgående medlemmer
for deres gode indsats. Efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse sit første bestyrelsesmøde og konstituerede sig således:
Formand: Erling Stoltze, piaerling@gmail.com, 30260433
Sekretær: Heidi Fogh, hogj@mail.dk, 26280131
Kasserer: Simon Johnsen, johnsensimon@hotmail.com, 20460462
Menigt medlem: Alex Pedersen, tf-ap@mail.dk, 23616414
Menigt medlem: Maria Kiil, famkiil@live.dk, 25305566
Suppleant: Lise Skou, liseskou@gmail.com, 53559708
Suppleant: Ole Petersen, ole_petersen23@hotmail.com, 31100773

SBIF
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Gentænk landsbyen
I forbindelse med Kulturåret er Favrskov
Kommune vært for årets landsbytræf i Region Midtjylland. Landsbyrådet har sammen
med Kultur- og fritidsforvaltningen i det sidste 1½ års tid arbejdet på at udvikle projektet
lokalt. Landsbytræffet er tilbagevendende for
4. år og i år arrangeres det i tæt samarbejde
med Gentænk Landsbyen. Landsbyerne kan
stille med frivillige, der brænder for deres
landsbyer og for at skabe liv og udvikling der,
hvor de bor. Det er bl.a. det Favrskov gerne
vil vise på Landsbytræffet den 23. september
2017 i Grundfør. Det samme vil rigtig mange
af Region Midtjyllands andre landsbyer.
Formålet med arrangementet er at synliggøre landsbyernes kvaliteter både for andre
landsbyer, men også for potentielle tilflyttere
fra eksempelvis Aarhus, der er nysgerrige på,
hvordan det er at bo i en landsby.

Gastronomi på kanten af naturen

Landsbyer fra hele Region Midtjylland mødes
i Grundfør for at vise, hvad der gør netop deres landsby til noget særligt. og smagsprøver
viser, hvad landsbyerne også kan præstere.
”Landsbytræf 2017 kommer til at handle om
erfaringsudveksling mellem landsbyer, men
også om mangfoldighed, fællesskab og deltagelse - helt ude på kanten af naturen. Der
bliver noget for både store og små: Boder,
foredrag, musik og masser af gastronomi.
Samtidig ser vi Landsbytræffet som en platform for profilering af Favrskov som bosætningskommune og som et udflugtsmål for turister. ”Vi håber, at mange har lyst til at være
med i festen,” lyder opfordringen fra Ulla
Egeberg, kultur- og fritidschef i Favrskov.

Kulturchef i Favrskov, Ulla Egebjerg. Foto Erling Baastrup
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1500 besøgende

bliver kedeligt!

I Grundfør vil vi gerne vise, at landsbyerne
i Favrskov ikke er døende, men kan tilbyde børnefamilierne en mangfoldig buket af
spændende muligheder og værdier, som de
kan beriges med ved at bo i en aktiv og moderne landsby.
Frederik Schøler, kendt af mange fra børne-åbningen i januar på stadion, er med i
koordinationsgruppen - så ved vi, at det ikke

Jeg glæder mig til de 2 fyrtårne i september.
Det andet fyrtårn er vores ”Dans din nabo”.
Opvarmningen er forlængst i gang. Gryden
vil i maj blive holdt i kog, når hello!earth
flytter ind. De vil sikkert komme til at sætte
gang i en spændende maj måned. Så glæd dig
og vær opmærksom på de små tegn på noget,
der er anderledes.

Favrskov Kommune er projektleder på arrangementet og håber, at op imod 1500 deltagere ”Dans din nabo” vil være Skjøds officielle bivil lægge vejen forbi Landsbytræffet i septem- drag på træffet, men der vil være flere muligheder for at vise, hvad vi kan i Skjød.
ber.

Hanne Wind-Larsen

Generalforsamling
i Skjød Forsamlingshus

Efter generalforsamlingen består bestyrelsen af:
Formand: Gitte Jakobsen Tlf.: 2440 0988
Næstformand: Hanne Wind-Larsen Tlf.: 3064 6586
Kasserer: Lone Møller Hansen Tlf.: 8696 0696
Sekretær: Carl Christian Lund Tlf.: 2268 5305
Indkøbschef: Birgit Sehested Tlf.: 2627 7928
Ejendomsadministrator; Jakob Mølgaard Tlf.: 2244 0325
Vicevært: Thomas Askov Sørensen Tlf.: 2671 4201
Suppleant: Anny Hansen Tlf: 2342 9342
Revisorer: John Kristensen og Verner Hansen
En stor tak til Tina og Allan for jeres arbejde i bestyrelsen.
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Fugleskydning
Skjød Jagtforening
Lørdag den 1. juli 2017 afholder Skjød Jagtforening sin årlige fugleskydning i Bodtofte
Skov.
Interesserede der vil være med til at hente
Kongen Brian Nielsen, Sølvsten mødes ved
Skjød Gadekær kl. 0900.
Skjødsere over 18 år, der ikke er medlem af
jagtforeningen er også velkomne.
Traditionen tro nyder vi en lille forfriskning
hos regenten, hvorefter vi drager til skydebanen i skoven.

Vi holder middagspause ca. kl. 12.30 til 13.30,
hvor vi nyder vores medbragte mad.
Drikkevarer, pølser m.m. kan købes.
Om eftermiddagen kan der købes kaffe og
kringle m.m.
Alle er velkomne, også i løbet af dagen, men
de der ønsker at skyde på fuglen bedes tilmelde sig til Jenspå mail:
skjoedjagtforening@gmail.com
eller på tlf.:
86961150 / 22837726

Efter indskrivning starter fugleskydningen ca.
Vel mødt til en festlig dag.
kl 11.00
Deltagelse, inkl. mange flotte præmier på fuglen, samt kaffe og rundstykke ved ankomst
koster 150,- kr. pr. deltager (betales på pladsen).
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Bestyrelsen

Nat på Skjød Stadion

Hvad får man hvis man blander De Unge
Mødre – Bonderøven samt Nak og Æd??
Så får man en fantastisk weekend for hele
familien - børn og børnebørn.
Først kan man sætte sit medbragte telt op
fredag aften eller lørdag formiddag.
Dernæst kl 11 vil vi slagte høns fra Hasager
Gård. Dem vil vi senere lave noget aftensmad
ud af.
Så kommer Hjemmeværnet med nogle køretøjer. De vil også lave lidt førstehjælp og
krigsmaling.
Hele dagen vil der være bål, hygge/lege og
madholdet vil gå og forberede vores aftensmad.

Prisen er 50 kr for børn og 70 kr for voksne.
Der vil være frokost, aftensmad og morgenmad søndag.
Håber i har tid og lyst til at deltage.
Tilmelding og betaling kan ske til
Lone 28947403
Patricia 23397054
Dorthe 22830218
Betaling skal ske ved tilmelding via Mobilpay
Mange hilsner
De Unge Mødre

Det hele foregår

LØRDAG DEN 26 AUGUST KL 11.00

SU senest den 13 august.
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Dansk Kunstnerråd inviterer til

FYRAFTENSMØDE
i Skjøcl Forsamlingshus

Tema:
Borgernes rolle og inddragelse af
sænekunst uden for storbyen.

Mandag 15. maj 2017 kl.16. 3 0-18.00 afholder Dansk Kunstnerråd

et debatmøde omhandlende scenekunst med særlig fokus på scenekunsten og dens
inddragelse af borgerne.
Hvad er scenekunstens rolle? Er den betydelig anderledes uden for storbyen? Og skal
scenekunsten kunne noget andet?
Daniel Norback fra Uafhængige Scenekunstnere, samt Dansk Kunstnerråds bestyrelse
vil moderere arrangementet.
Debat mellem Favrskovs borgmester Nils Borring (S) og Hanne Smedegaard (V) fra
Favrskovs økonomiudvalg samt Vera Måder fra projektet "Dans djn Nabo", samt
inviterede lokale kunstnere i Favrskov som publikum med spørgemuligheder.

Alle debattører vil forsøge at give deres svar på scenekunstens rolle i lokalsamfundet
samt hvad vi kan gøre for at få inddraget mere kunst og kultur uden for storbyen.
"Dans djn Nabo" er et samarbejde hvor det aarhusianske

danseteater BORA BORA - Dans & Visuelt Teater står i spidsen
for at få forsamlingshuset tilbage til dets urgamle funktion at
samle og forene lokalmiljøet. Projektet løber af stablen i dette
forår 2017 og kulminerer i september, hvor kunstnerne fra
den internationale gruppe hello!earth besøger Skjød. I alt skal
der fremføres 12 forestillinger i Skjød Forsamlingshus, hvor
publikum selv deltager aktivt i opførelsen af skjødsernes danse.

�·· DANSKKUNSTNERRÅD

'.1�
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Council of Danish Artists

Fastelavnssoldater
Fastelavnssoldaterne har igen i år, traditionen
tro, været rundt hos alle, sunget en sang og
inviteret til fest i forsamlingshuset. Den 26.
februar mødtes vi hos prinsessen, 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 kroppen 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 soldaterne havde haft en rigtig dejlig dag.
En stor tak til alle som støtter vores små soldater.
Den 3. marts blev der holdt fest i forsamlingshuset. Dejligt at se så mange udklædte
gæster. Der var tøndeslagning til både store
og små og diskotek til børnene. En stor tak til
Poul Skov for hans store engagement i soldaterne og for endnu engang at lave 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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Dans din nabo teamet
Holdet, der skal bo i Skjød, består af:
Vera Maeder: koreograf/instruktør
Jacob Langaa-Sennek: scenograf og visuelt
design.
Sammen står Vera og Jacob bag udviklingen
af konceptet
Anu Rajala Erkut: danser, koreograf og
dansepædagog
Pelle Skovmand: komponist og lyd
Merete Byrial: medskabende kunster / performer
Daniel Norback: medskabende kunstner /
performer
Marga Socias: medskabende kunstner fra
Barcelona , som er med os i 2 uger
Den 8. involverede og til tider overnattende
person i forbindelse med ”Dans din nabo”
er produktionsleder & koordinator Rikke
Baes-Carlsen!
Hun er tovholder i projektet og sørger for at
økonomien hænger sammen og er desuden

Marga

Rikke

Daniel

mellemled mellem kunstner-teamet, diverse
samarbejdspartnere og de lokale landsbyboere.
Holdet, der kommer til at bo i Jens Antons
hus i maj, vil lave et væld af forskellige arrangementer og aktiviteter med nysgerrige
og interesserede skjødsere, og det hele kulminerer i Kristi Himmelfarts ferien - men
det er ikke det eneste. De vil yderligere i den
sidste del af maj tage ud og afholde workshops for interesserede institutioner og organisationer i Favrskov Kommune, eksempelvis Sprogskolen, plejecentre og skoler. Dans
Din Nabo er altså ikke kun et projekt, vi får
glæde af lokalt, men lige så meget et projekt
der fra sit udgangspunkt i Skjød rækker ud
til resten af kommunen.

Jacob			Pelle			Vera			Merete		Anu
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Dans din nabo - Bevæg dig som din nabo
- Mød din nabo - Kend din nabo!
Projektet “Dans din nabo” har været mødt
med lidt skepsis. Det er ærgerligt, for i virkeligheden handler projektet ’bare’ om, at styrke
samværet i landsbyen og give folk mulighed
for at mødes på kryds og tværs og forhåbentlig møde naboer som de ikke kendte i
forvejen. - Så måske projektet i virkeligheden
skulle have heddet Mød din Nabo eller Kend
din Nabo?

at benytte de første minutter af fællesspisningen – der var uvant stille i forsamlingshuset!
Den summen der normalt præger fællesspisningen blev afløst af større koncentration om
maden, mærkelige fagter, mange fnis – og
især en lystig skålen: At skåle, hilse og smile
behøver ingen ord!

En anledning til at møde kendte og ukendte
naboer var der til fællesspisningen lørdag d
11. marts, hvor 5 mandlige skjødsere havde kreeret en virkelig lækker fællesfrokost i
forsamlingshuset, med bl.a. røget dyrebov fra
Skjøds skove - tilberedt lokalt, pulled pork,
chili con carne, laks og blinis med stenbiderrogn.

Efter en dejlig kop kaffe var det tid til at bryde
op og komme ud og nyde det gode forårsvejr.

Gæsterne der blev forkælet med den skønne frokost var både ”gamle” og nytilflyttede
skjødsere, naboer fra landsbyerne omkring
Skjød, børn, unge og gamle. Desuden var
hello!earth repræsenteret med Vera, Jacob og
Daniel.

Senere fik vi lejlighed til at afprøve et “danse-manuskript” som hello!earth havde
medbragt, så vi kunne få en fornemmelse af
hvordan september måneds forestillinger kan
komme til at forløbe. Der var ikke meget tango-, ballet- eller polkatrin over manuskriptet,
men var mere en samtale mellem to personer,
hvor bevægelser som at vinke og strække sig
indgik i samtalen. Manuskriptet og ”dansen”
affødte mange grin og var en virkelig god
måde at møde sin (måske) ukendte nabo – i
hvert fald gik snakken lystigt bagefter! Hvis
du er nysgerrig, kan manuskriptet ses andetsteds i Skjød Tidende.

Har du lyst til at følge projektet “Dans din
nabo” er der oprettet en facebookside: facebook.com/dans-din-nabo, hvor vi skriver lidt
om det der sker og er sket. Du behøver ikke
selv have en facebookkonto for at kunne følge
med.
Marguerite Johnsen

På bordene kom foruden maden også en lille
skål med ørepropper, som alle blev bedt om
15
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Kære Skjødsere
Så varer det ikke længe, før vi “flytter ind” hos jer -og vi glæder os rigtigt meget.
Vi ankommer onsdag d.10 maj og vi tænkte at invitere alle, der har lyst (-eller er sultne) til
lidt uformel aftensmad i forsamlingshuset torsdag d. 11. kl 18.00. Så kan vi lige mødes og sige
hej til hinanden.
Vi har også lavet nogle forslag til tidspunkter hvor vi mødes i de forskellige interessegrupper
første gang og starter planlægningen af alle vores aktiviteter og unoder.
Så kan vi derefter aftale hvornår vi mødes i grupperne fremover.
Interessegrupper:
Pop-up/overraskelses-gruppen:
Invitations-/skilte-gruppen:
Produktions- og
fødevarefællesskaber:		
Samlingssted-gruppen:
Event-gruppen: 			

Fredag d. 12 maj kl. 17-19 (i forsamlingshuset)
Fredag d. 12 maj kl. 19-21 (i forsamlingshuset)
Fredag d. 12 maj kl. 19-21 (i forsamlingshuset)
Lørdag d. 13 maj kl. 10-12 (i KLUBHUSET)
Lørdag d. 13 maj kl. 14-16 (i KLUBHUSET)

Lidt forklaring til grupperne:
Pop-up/overraskelsesgruppen arbejder
med overraskelser og pludselige “popups” til skjødserne i løbet af projektperioden.
Invitations-/skilte-gruppen arbejder med
forskellige utraditionelle former for informationer og invitationer til besøgende
og de lokale borgere.
Produktions- og fødevare-fællesskaber
arbejder med forslag til samarbejde omkring indkøb og produktion af fx. lokale
mad- og drikkevarer.

INVITATION TIL UFORMEL AFTENSMAD
I FORSAMLINGSHUSET
TORSDAG DEN 11. MAJ KL. 18.00
Tilmelding ikke nødvendig
Kærlig hilsen
Vera og Jacob
hello!earth/Dans din nabo

Samlingsstedsgruppen arbejder med ideer til fysiske samlingssteder i Skjød. Fx. et multisted,
hvor man kan tilbyde noget og folk kan tage/bytte.
Event-gruppen arbejder med forslag til invitationer til events på specifikke tidspunkter.
Man er selvfølgelig velkommen til at deltage i så mange grupper man orker, og der kan komme flere grupper til hen af vejen.
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Event weekend:

Vi tænker, at der i Kristi Himmelfarts weekenden d. 26.-28. maj kommer til at ske en hel masse i landsbyen, og at vi kan invitere til mange forskellige aktiviteter hen over denne weekend,
som en slags kulmination på vores første periode hos jer.
Så sæt et STORT kryds i kalenderen -det bliver ikke helt kedeligt!
Mange kærlige hilsener
Vera & Jacob
hello!earth
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Kunstner-team skal bo i Jens Antons hus

Lørdag d. 11/3 var der frokost-fællesspisning
i Skjød Forsamlingshus. Frokosten var en del
af kulturprojektet “Dans din nabo”
5 lokale mandlige kokke tryllede nogle fantastiske retter frem til de ca. 55 fremmødte
skjødsere og 3 fra hello!earth.
Vi startede frokosten med at tage ørepropper
i ørene. Der skulle nemlig være fuldstændig
stilhed de første 12 minutter, vi spiste den
lækre mad. Stilhed under et måltid er ganske
uvant og forsamlingen fandt hurtigt andre
måder at kommunikere på. Der blev banket i
bordene, hvilket betød SKÅL. Der blev også
holdt en ordløs tale, med stort bifald bagefter.
Efter de 12 minutter var der snak og grin ved
bordene.
Efter maden fortalte Jakob og Vera kort om
projektet. Og at de snart ville flytte til Skjød
for at bo blandt os i en måneds tid.
Vi prøvede også en leg. Hvor vi skulle møde
hinanden, hilse på, gøre den første bevægelse,
som vi havde gjort om morgenen.

Tusind TAK for mad til de 5 fantastiske kokke.
Efter frokosten den 11. marts var hello!earth ovre for at se på Jens Antons hus. Det
er nemlig der, de skal bo, når det 6-8 mands
store kunstner-team om få dage bliver en del
af Skjøds indbyggertal.
Hen under aften var der så mini-workshop
for de lokale i styregruppen omkring “Dans
din nabo” og hello!earth.
Vi kiggede på de lister over mulige overraskelser og happenings, som vi tidligere havde
lavet sammen. Efter en lang dag, fik vi sagt på
gensyn.
Vi glæder os til at byde vore nye naboer velkommen.
Og det kan I også godt….. For hvad skal i
spil nu? Hvad har vi lyst til at overraske med?
Hvad vil få jer til at smile? Hvordan lærer vi
hinanden bedre at kende?

Fedt, at alle var med på det.
Der var en god stemning, alle hyggede sig. Og Dejligt forår til jer alle i Skjød
fik snakket med hinanden.
Renate Nielsen
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Glimt fra gemmerne
Ca 100 år gammelt postkort
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Sankt Hans på stadion
fredag den 23. juni

Friluftsgudstjeneste ved sognepræst Anne Martiny Kaas-Hansen kl. 18.30, hvorefter bålet tændes ved 20-tiden. Der vil være salg af pølser, vand, kaffe og kage. Derudover vil der
være børnebål kl. 19.00. Husk fornyelse af medlemskab til Skjød Borger- og Idrætsforening.

Venlig hilsen
SBIF & Menighedsrådet

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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HUSK PINSEKAFFE!
Ved gadekæret

Søndag den 4. juni 2017 kl. 10.00
Medbring selv kaffe og brød,
og alt tilbehør der skal til for at stille sulten og tørsten.
Vi ses til en hyggelig formiddag!

hello!earth
flytter ind i Jens Antons hus
I maj, august og september vil kunstnerne fra hello!earth bo til leje i huset. Vi har lovet at
møblere huset.
Vi mangler møbler, havemøbler, lamper, senge og andet inventar. Har du noget stående på
”loftet” , som kan være med til at gøre huset beboeligt her i sommer? Så vil vi gerne låne
det efter aftale.
Det haster, så kontakt venligst Calle på tlf. 22 68 53 05 eller Hanne 30 64 65 86 for at aftale
nærmere.
Indretningsgruppe:
Hvis du har lyst til at deltage i indretningen af huset, så kontakt Hanne eller Calle.

23

KALENDER
Dato

Arrangement

Sted

8.

Oldboys kamp kl 19.00 mod Ulstrup/Vellev

Skjød stadion

11.

Fællesspisning kl. 18.00 - Hello!Earth

Forsamlingshuset

12.

Pop-up/overraskelses-gruppen (dans din nabo) 17-19

Forsamlingshuset

12.

Invitations skilte-gruppen (dans din nabo) + gruppe vedr.
produktions- og fødevarefællesskaber (dans din nabo) 19-21

Forsamlingshuset

13.

Samlingssted-gruppen (dans din nabo) + Event-gruppen
(dans din nabo)

Klubhuset

15.

Fyraftensmøde, Dansk Kunstnerråd.

Forsamlingshuset

22.

Oldboys kamp mod Ålum kl. 19.00

Skjød stadion

26.-28.

Mange “Dans din nabo” aktiviteter

Maj

Juni
4.

Pinsekaffe

Gadekæret

6.

Oldboys kamp kl. 19.00 mod Korsholm IF

Skjød stadion

7.

Vildsvinetur

19.

Oldboys kamp kl. 19.00 mod SFI

Skjød stadion

23.

Skt. Hans

Skjød stadion

24.

Byfest

Skjød stadion

1.

Fugleskydning, kl. 9.00

Gadekæret

Nat på Stadion

Skjød stadion

Juli

August
26.

