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Skjød Tidende som PR
Da vi i redaktionen var ved at lægge sidste hånd på Skjød Tidende 
august 2017, kunne vi konstatere, at udgaven på 32 sider blev den 
mest omfangsrige i bladets historie. Vi fik den idé at trykke bladet 
i 500 ekstra eksemplarer med det formål at uddele det til landsby-
træffet i Grundfør i september. Desuden kunne bladet deles ud til 
de udenbys gæster, som deltog i Dans din Nabo i løbet af septem-
ber-oktober. Vi forhørte os om merudgifterne ved at udvide oplaget 
og trykke det i farver. Derefter henvendte vi os til den budgetan-
svarlige for Dans din Nabo projektet for at høre, om merudgiften 
kunne betales via budgettets PR-midler. Det fik vi grønt lys for få 
timer før, bladet blev sendt til trykkeriet. Derfor nåede vi ikke at 
forklare læserne, hvorfor august-bladet udkom i farver.

Vi er nu tilbage i den grå (sort/hvide) hverdag! Det skal dog næv-
nes, at Skjød Tidende altid kan ses i farver på nettet: Søg på Skjød 
Tidende pdf, så dukker det op.

August-nummeret blev distribueret i en regnfuld periode, og nog-
le oplevede, at bladet blev vådt og klistrede sammen. Hvis der er 
nogle, der gerne vil have et nyt fejlfrit eksemplar, har vi stadigvæk 
nogle stykker tilbage, som kan hentes ved lejlighed i forsamlings-
huset. Til landsbytræffet uddelte vi over 200 eksemplarer, og man-
ge af vore gæster til Dans din Nabo fik et eksemplar med hjem. 
August-udgaven i farver blev således et vindue udadtil, som viste, 
hvor meget aktivitet og livskraft der kan være i en lille landsby med 
ca. 250 indbyggere.

Redaktionen



3

“Oplev landsbyen” 
ved landsbytræffet i Grundfør

Skjød var med lørdag den 23. september, 
hvor Favrskov Kommune holdt Landsbytræf 
for regionens landsbyer.

Stand 33, som var Skjøds. tog kegler. Den 
blev bemærket, fordi den var imponerende og 
iøjnefaldende. Den udstrålede  vores landsbys 
engagement og kreative evner. 

En af tilbagemeldingerne var, at der hele 
tiden var nogen der stod og snakkede ved 
vores lille cafébord. Der var gæster, som fik 
en snak om landsbyens liv og muligheder, fik 
en pose friskmalet økologisk Ølandshvede fra 
Højmark og invitation til at møde os i for-
samlingshuset til Dans din Nabo. Jo, mange 

kom forbi og fik et nummer af Skjød Tiden-
de. Renate kom endda i fjernsynet. 

Vi fik inspiration fra andre stande om f.eks. 
landsbybussen som bl.a. kører ungerne til 
sport, de ældre på indkøbstur en gang om 
ugen, landsby-app’en, som er en nytænkning 
på formidling via mobilen, delebil-ordninger 
og hvordan andre har gennemført borger-
budgetterings-projekter. Jo, der sker mange 
spændende tiltag i de små landsbysamfund.

Det pæne besøg på landsbytræffet viste, at 
der er behov for samarbejde mellem regio-
nens landsbyer.

Hanne Wind-Larsen
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Hvad vil de unge i Skjød bruge 
50.000 kr. til?

En søndag sidst i august samledes en lille flok 
børn og unge i alderen 10 – 17 år i klubhuset 
i Skjød. De var opstemte og fulde af energi 
og idéer, der ville ud. Forinden var de gået i 
samlet flok fra forsamlingshuset, hvor byens 
voksne havde haft mulighed for at blive ind-
viet i foretagendet af tre af byens engagerede 
unge, Jakob Willumsen, Magnus Busborg og 
Bertram Hoffmann. Det var netop disse tre, 
der før sommerferien havde søgt om og fået 
bevilget 50.000 kr. af landsbyrådet til at lave 
noget for byens børn og unge. 

Da skolen startede igen efter sommerferien 
sendte drengene en kuffert rundt til byens 
unge, hvori de blev opfordret til at skrive de-
res idéer. Det kom der en række gode forslag 
ud af. På idémødet i august skulle de børn og 
unge, der var mødt op, komme med endnu 
flere idéer til, hvad pengene skulle bruges til. 
Der var i alt 9 deltagere samt tre forældre, der 
med sved på panden forsøgte at følge med for 

at skrive alle de mange idéer ned samt forsy-
ne dem med brændstof i form af saftevand, 
kage og pizza. 

Det endte med en masse sjove idéer som 
fx svævebane over og dykning i gadekæret, 
disco i forsamlingshuset og cirkusforestilling, 
hyggelige idéer som lys i fortovet, gratis bus 
til stranden og huler i træerne samt skøre 
idéer som at male gaderne røde og lave rulle-
trapper på Hegnskildevej. Derudover var der 
idéer som glaspusterværksted, kanosejlads, 
brætspilsklub, computercafé, dukketeater, 
byttemarked, bungeejump for børn, tram-
polinland, fiskeklub, MTB-bane, lasergames, 
rollespilsklub, teaterklub, hundeskov med 
legeplads, skøjtebane, planteskole og lemo-
nadebod – og dette er blot et udsnit af de 91 
idéer, der kom på dagen.

Efter en masse arbejde (og en hel del kage) fik 
deltagerne valgt de idéer ud, der skulle med 
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i top 10. Her var det bl.a. svømmebad med 
rutsjebane, kursusdage med mad, gøgl og 
kreativitet som temaer, film/bio med pizza og 
dyner, ungdoms-/fritidsklub samt forskellig 
slags aktivitetsbaner, der toppede listen.

Der var god energi, højt humør og masser af 
snak i arbejdsgrupperne, og processen blev 
kyndigt styret af de tre drenge. Til sidst stem-
te deltagerne om, hvilke tre idéer, de syntes 
var de bedste. De tre idéer var: 

• Ungdomsklub / fritidsklub
• Skaterbane / forhindringsbane / multibane 

/ parkourbane / klatrevæg / klatretårn / 
svævebane 

• Mountainbike-bane med lånecykler

De tre drenge har efterfølgende holdt to mø-
der, hvor de sammen med deres forældre, der 
primært har haft en rådgivende rolle ift. hvad 
der er muligt, er nået frem til, hvilken idé, 
de vil satse på. Den endelige idé blev aktivi-
tetsbanerne. Her er tanken at finde et sted, 
hvor der kan bygges en forhindringsbane, der 
potentielt også kan være en slags klatrebane, 
parkourbane, træningsbane og måske en lille 
svævebane. Hvad det bliver til helt præcist, 
kommer også delvist til at være op til Skjød 
og omegns voksne. Planen er nemlig at lave 
et par arbejdsweekender med fokus på hygge, 
fællesskab og ikke mindst bygningen af en 
forhindringsbane til og sammen med vores 

dejlige børn og unge. Idéen kan forhåbentlig 
således ende med at blive et fællesprojekt for 
hele byen, hvor folk kan komme og hjælpe til 
ved at bringe deres forskellige kompetencer i 
spil. Mere information følger, når den endeli-
ge placering af banen er fundet. 

Idéen med en ungdomsklub, hvor de unge 
kan mødes, snakke, spille, hygge, lave lektier, 
filmaftener og kurser, er dog ikke lagt på is. 
Denne idé vil vi arbejde med sideløbende, 
men de 50.000 kr. skal gå til en forhindrings-
bane. Idéen med en ungdomsklub er vigtig 
at holde fast i, da den potentielt kan danne 
rammen om rigtig mange af de idéer og akti-
viteter, der kom op på mødet i august. Idéer 
modtages gerne! 

Katja Lund

Eksempel på parkourbane



6

Borgermøde om Shelter
Hvordan gik det?

Torsdag den 5. oktober blev der holdt infor-
mationsmøde i Klubhuset om det kommende 
Shelter på Skjød stadion.
Anledningen var, at ikke alle synes, det er en 
forfærdelig god ide, og SBIF ville gerne infor-
mere om status på projektet og samle op på 
de indvendinger, der har været imod bygge-
riet. Det kom der en meget fornuftig snak ud 
af.

Det er naturligvis især nuværende og kom-
mende naboer på Skolebakken og naboer 
på Bygaden, der er bekymrede for støj og 
trafik i forbindelse med brugen af Shelter i 
det nordvestlige hjørne af Stadion. Spørgs-
målene drejede sig især om: Hvor meget vil 
byggeriet blive anvendt, hvem tager ansvar 
for renholdelse og orden i almindelighed, 
hvordan sørger man for at skovnaboer ikke 
bliver overrendt med toiletbesøg og ulovlig 
skovhugst. Foruden spørgsmål og ideer fra de 
fremmødte, har også Kim Nielsen (De Grøn-
ne Busser) fremsendt sine kommentarer til 
foreningen, da Kim planlægger at bygge nyt 
hus for enden af Skolebakken.

Det blev aftalt at SBIF skal formulere svar 
på de stillede spørgsmål, således at der kan 
opstilles faste procedurer og ansvarsfordeling 
for renholdelse og især for at holde ro og or-
den, såfremt stedet ikke anvendes efter hen-
sigterne. Det blev også foreslået at SBIF skulle 
sammensætte et Shelter-udvalg til at varetage 
driften. Gerne af medlemmer udenfor besty-
relsen.

Referatet fra mødet er lagt på www.skjoedby.
dk, under fanen Shelter, og det vil også være 
her, vi vil informere yderligere om projektet, 
som har modtaget brugsretstilladelse fra Fav-

rskov Kommune på ca. 640 kvm. ud af Stadi-
ons totale areal på ca. 9900 kvm.

Selve udformningen af byggeriet har ikke æn-
dret sig, og når byggetilladelsen søges, vil det 
stadig være skitserne fra Skov- og Natursty-
relsen, der danner grundlag for den endelige 
beskrivelse. Derfor kan vi heller ikke bringe 
noget nyt foto af byggeriet, men viser i stedet 
et foto af en mulig manuel trækløver, som de 
besøgende kan anvende på det opmagasine-
rede brænde i Shelter.

På vegne af SBIF – Erling Stoltze
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En dinosaur er flyttet ind….

Torsdag d. 26/10 flyttede der en dinosaur ind 
i busskuret på Skræddergyden. 

Alfred, som er kunstner og uddannet fra 
Kunstakademiet i Århus, kom helt fra Køben-
havn for at vække vores drøm til live.

Alfred tog udgangspunkt i den skitse, som 
Line Busborg og de andre børn lavede på 
workshoppen i maj.

Alfred kom med bussen fra Hadsten kl. 12.15. 
Og gik straks i gang med spraydåserne. Un-
dervejs kom der flere lokale forbi. Bl.a. Leif, 
der har lagt grund til busskuret. Det fik de to 
en god snak om. 

Da vores børn kom hjem med bussen, blev de 
også hængende og snakkede lidt med Alfred 

og så på, han blev færdig med at male.

Kl. 15 var vores dinosaur færdig. 

Ta´ en tur forbi og se den.

Det ser ud til, at det er en rigtig venlig og glad 
dinosaur.

Vi må se, om vi ikke kan tilføje flere hyggelige 
og overraskende elementer til busskuret og 
dinosaurens verden hen ad vejen.

Stor TAK til Hello!Earth for at gøre det mu-
ligt.

TAK til de børn, som var med til at skabe 
ideen. Og TAK til Alfred. 

Renate Fisker Nielsen



8

Adventshygge i Skjød
Den 3. december, kl. 14

Kl. 14.00  Adventsstuen i Skjød forsamlingshus åbner med tombola og fiskedam.
   Der vil være aktiviteter for de mindste med bl.a. dans om juletræet.

Kl. 14.30  Gratis kagebord m/kaffe- og te, samt saftevand, ved fornyelse af anparter.

Kl. 16.45  Lyset på kirken tændes af menighedsrådet.
   Skjød borger- og idrætsforening tænder juletræet ved gadekæret.
   Måske kommer julemanden forbi?

Kl. 17.15  Adventssang og Lucia i kirken.

Kl. 18.00  Fællesspisning
   Suppe og tarteletter

   Pris:
   Voksne 60 kr.
   Børn under konfirmationsalderen spiser gratis
   

Tilmeldingen sker senest kl. 16.00 på dagen, 
eller på mail: 86960074@mail.dk
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Busmekaniker søges
En stor gruppe internationale musikstuderen-
de fra Musikkonservatoriet i Aarhus deltog i 
den sidste Dans din Nabo forestilling, og blev 
fragtet til Skjød med bussen på billedet. Da 
de skulle køres hjem, nåede de kun få meter 
ned ad Bygaden, idet bussen fik mekaniske 
problemer og ikke kunne køre videre. Der 
måtte derfor rekvireres en ny bus. 

Busselskabets behov for en busmekaniker 
blev således tydeligt markeret. Det er dog 
ikke sikkert, at alle passagererne blev op-
mærksomme på den lidt komiske situation, 
da de fleste var udlændinge!

Hanne Wind-Larsen og Carl Christian Lund

Juledekorationer m.m.

Gitte og Birgit vil gerne invitere til en hygge-
lig eftermiddag lørdag d.25/11 hvor vi laver 
dekorationer m.m. 

Vi serverer gløg og æbleskiver mod en lille 
betaling.

Du skal selv medbringe materialer.

Vi starter kl.13 hos Birgit, Bygaden 8

Der er ingen tilmelding, bare mød op.

Mvh
Gitte og Birgit
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Besøg fra Kulturby2018 
– Leeuwarden, Holland

Lørdag den 23. september fik Skjød besøg af 
45 hollændere fra Leeuwarden, som er det 
område, der overtager kulturby-stafetten. Be-
søget i Skjød var en del af en inspirationstur i 
Kulturby2017-regionen – blandt andet var de 
også til Landsbydagen i Grundfør.

Det var 45 meget engagerede deltagere, der 
var med i Dans Din Nabo-forestillingen, der i 
dagens anledning blev spillet på engelsk. Efter 
forestillingen var det tydeligt at de havde nydt 
forestillingen – der blev diskuteret, grinet og 
snakket i ét væk. 

Efter en kort pause var der en lille aftertalk 
med forskellige oplæg, som tog udgangs-
punkt i dans som kulturelt projekt udenfor 
storbyen. Der blev talt lidt om dansens og 
bevægelsens betydning som kulturbærer og 
Vera fra hello!earth fortalte om Dans din 
Nabo-projektet, de konkrete workshops og 
arrangementer, samt hvordan de forskelli-
ge historier og bevægelser fra de forskellige 
arrangementer blev til danseforestillingen. 
Det blev også til et lille oplæg fra undertegne-

de, hvor jeg fortalte lidt om, hvordan det har 
været at have et sådant projekt kørende, og 
hvilken betydning det har haft for landsbyen.

Det er naturligvis meget individuelt hvad de 
forskellige skjødsere har fået ud af projektet 
- nogle har slet ikke deltaget, andre har bidra-
get til opdateringen af Skjødbogen, skrevet 
på et blad til Skjøds stamtræ, været med til 
en fællesspisning, andre igen var med til den 
aktive weekend i maj, hvor dele-domen blev 
påbegyndt. Nogle modige var på danseworks-
hops, og en gruppe har fulgt projektet på tæt 
hold hele vejen og hjulpet med diverse ting 
undervejs. Uanset er byens netværk blevet 
forstærket: der er skabt nye forbindelser og 
nye ideer blev foldet ud og kommer til at 
folde sig ud på den ene eller den anden måde 
i den kommende tid. Og så fik vi ikke mindst 
en spændende forestilling med en række fine 
fortællinger og nedslag i Skjøds historie og 
om de mennesker, der bor her og omkring 
byen

Det har været interessant med nye øjne på 
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byen og dens mange kvaliteter – byen er i 
den grad blevet rost for dens ro, venlighed 
og hjælpsomhed! Det har været spændende 
og dejligt med en gruppe kreative personer, 
der virkelig gerne ville bidrage med ideer og 
ekstra hænder til nye arrangementer og pro-
jekter, der kan tilføje sig alle de gode arrange-
menter vi allerede har. Hyggeligt var det også 
med forsamlingshuset, der i perioden blev et 
andet samlingssted, hvor døren var åben og 
hvor der var tid til en snak og en tår kaffe fra 
kanden. Jeg tror, flere har fået set områder 
af vores lille by, som de ikke før havde set – 
f.eks. Billiasen eller kirkerummet ved natteti-
de. 

Efter oplæggene var der mulighed for at stille 
spørgsmål og her kredsede mange omkring 
landsbyer og udnyttelsen af kulturkroner-
ne (læs: får man nok for pengene, hvis man 

bruger dem i landsbyerne frem for i de stør-
re byer?): hvordan var projektet kommet til 
byen – om antallet af medvirkende Skjødsere 
undervejs – hvilke fremtidige projekter Dans 
din Nabo-projektet har affødt osv. Kultur-
by2018-folkene var meget interesserede og 
spørgelystne, men desværre levnede pro-
grammet ikke særlig meget tid til spørgsmål 
og debat.

Det sidste spørgsmål gik på, om Skjød ville 
kunne holde energien oppe og stadig opret-
holde et spændende landsbyliv efter ’Dans 
din Nabo’ var slut. Det spørgsmål var nemt 
at besvare: ’Ja’. Skjød er en aktiv og levende 
landsby med masser af ideer og gå-på-mod. 
Så der vil stadig være masser af aktivitet i 
Skjød efter Kulturby2017 – bare vent og se!

Marguerite Johnsen

Eftertanke!

I forestillingen “Dans din nabo” er der en se-
kvens, hvor vi ligger på gulvet på maven - vi 
er babyer. Vi kommer op på alle 4 og kravler 
- vi er småbørn. Til sidst rejser vi os op og går 
resten af livet - “ind og ud af hinandens liv”.
Og det er lige præcis det, der er sket.

De fantastiske, hjertevarme kunstnere kom 
ind i vores liv.

Mens de var hos os, gav de OS en masse. 
Samlede tråde fra OS og vores ønsker for 

Skjød. Udviklede ideer fra OS. Forbandt OS 
på nye måder.

Og så forsvandt de igen….. Og de vil blive 
savnet……

Men det, de plantede og såede forbliver i 
Skjød. Og det er det, VI bygger videre på.
Det er en skøn følelse, jeg står tilbage med. 
Beriget med dejlige oplevelser og udfordrin-
ger. Og nye lokale venskaber og mennesker i 
mit liv. 

DET er jeg taknemmelig for.

Glæder mig til nye oplevelser med mine na-
boer i Skjød.

Kærlig Hilsen Renate
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Nat på Stadion
Nat på stadion er vel overstået, og arrangører-
ne vil gerne takke for den opbakning, der var 
til arrangementet.

Dagen startede med slagtning af to høns. Vi så 
de fik hakket hovedet af, og efterfølgende kun-
ne alle, der havde lyst, se hvordan en høne ser 
ud indeni, med hjerte, lever og de forskellige 
stadier æggene er i inde i hønen.

Så underholdte hjemmeværnet, med fremvis-
ning af deres biler, der var håndgranatkast, og 
vi kunne se, hvordan de laver en lejr i skoven. 

Der var konkurrencer hvor alle kunne deltage, 
og præmier - til de fleste.

Mens bålene blev tændt legede børnene rundt 
om på stadion, med bold og andre spil. 

Alle deltog i madlavningen, der blev ledet af 
Budde og Conni, der holdt fat i alle trådene.
Der blev også tid til, at de, der var interesseret, 
kunne få undervisning i hjerte-starter.

De, der ikke lige deltog i noget, kunne hygge 
sig med kaffe eller the omkring bålet.
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Nat på Stadion
Børnene kom selv og spurgte, om de ikke nok 
godt måtte gå til ro i teltene, hvilket de fik lov 
til. De voksne hyggede sig omkring bålet.

I løbet af natten blev det regnvejr med torden, 
men der var ikke mange, der havde opdaget 
det, de havde bare sovet.

Vi håber, at alle hyggede sig og fik snakket med 
en masse mennesker. 

Vi vil meget gerne sige tak til vores sponsorer 
Hasagergård for nogle store og dejlige høns, 

Ahrensdahl’s slotsgartner  for grønsager, Mar-
tin og Line for at arrangere Hjemmeværnet, 
Solveig og Conny for bagværk, Per Budde og 
Conni for at lave mad, Brian Nielsen for æg. 
Knud og Mie for agurker, og så selvfølgelig alle 
andre, som var med til at gøre det til en god 
weekend.

Vi regner med at lave Nat på Stadion igen, det 
bliver den sidste weekend i august 2018.

Hilsen
De Unge Mødre
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Mange børn og voksne havde fun- det fiskestangen frem til årets fiskekonkurrence, der 
blev afholdt første søndag i børne- nes efterårsferie. Der var ca 20 fremmødte, der 
kæmpede om p r æ m i e r n e for flest fangede fisk og den største fisk. 
På trods af det kolde efterårsvand var fiske-
ne villige til at bide på, og der blev 
landet ca 30 fisk i alt. 9(!) af disse fisk 
blev fanget af Lykke, der tog prisen 
for flest fangede fisk. Dagens største fisk, 
en suder på ca 25 cm, blev også fanget af Lykke, som derfor 
kunne kåres til dagens vinder i begge kategorier. Stort tillykke til mesterfiskeren!

Efter fiskekonkurrencens ophør var der salg af pølser, øl og vand til de sultne lystfiskere og 
tilskuere. SBIF takker for det gode fremmøde og en dejlig dag.

Simon Johnsen, SBIF

Dobbelt op til vinderen af fiskekonkurrencen
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Flugtskydning
Hvis du undrede dig over al den skydning, 
der foregik lørdag den 23. september, var det 
Skjød Jagtforening der afholdte flugtskydning 
på Ahrensdal. Det var meget stille fra mor-
genstunden, så lyden kunne måske godt virke 
lidt voldsom.

Skytterne i jagtforeningen afholdte flugtskyd-
ning, hvor man bl.a. træner sine færdigheder 
inden jagten for alvor går igang 1. oktober.
Der var tilmeldt 15 skytter, der mødtes på 
Ahrensdal til morgenkaffe og rundstykker. 
Derefter gik skydningerne i gang med både 
bag- og sideduer. Ud over skydevognen fra 
Danmarks Jægerforbund havde vi to lerdue-

kastere fra Sporup/Røgen jagtforening, så der 
var god mulighed for at øve sig.

Efter frokost blev der afholdt en skydekon-
kurrence. Det gik ud på at ramme 5 bagduer 
med 5 skud. Konkurrencen blev i år vundet af 
Morten Hellemann. Skytterne viste god skyd-
ning med et gennemsnit der lå over sidste år.
Jagtforeningen takker Niels Hellemann for 
at han igen lagde areal til, samt til alle de der 
hjalp til.

Jagtforeningens næste arrangement er Gene-
ralforsamlingen fredag den 2. februar 2018.

Jens Hulgaard, Skjød Jagtforening
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Domen – en ny skulptur?
Nej, det er nu ikke meningen, men den skal 
gerne have en brugsværdi som “dele-domen 
i Skjød”. Domen står lige nu flot men uden 
funktion, da den endnu ikke er blevet lukket. 
Der skal også etableres en indgang.

Den er i efteråret blevet olieret. 

Der spares fortsat sammen til at gøre den 
færdig. Du kan bidrage ved at indbetale et 
sponsorbeløb på konto  6895 562 570 eller via 
mobile pay 3064 6586. Husk at skrive dit navn 
på indbetalingen.

Hvad skal den så bruges til? Det vil dem, der 
er interesseret i at være med få afklaret i løbet 
af vinteren. Der er mange muligheder. 
Kom og vær med til at få domen færdig. 

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Calle 
på 22 68 53 05 eller callelund@mail.dk. 
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Sammenskuds-frokost i februar
Skjød  Forsamlingshus arrangerer sammenskuds-frokost søndag den 4. februar kl.12.30

ALLE DELTAGERE KOMMER MED DERES BIDRAG TIL FROKOST-BUFFETEN

I princippet skal man ikke levere mere, end man selv kan spise, ellers bliver der mad-over-
skud!

Vi vil ikke koordinere sammensætningen af buffeten, men regner med, at der kommer for-
skellige retter. Hvis alle laver frikadeller, så er det det, vi spiser!

Der kan købes drikkevarer til rimelige priser.

Forsamlingshuset serverer kaffe og småkager.

Efter frokosten afholdes auktion over diverse inventarer/møbler fra Dans din Nabo- indret-
ningen af Jens Antons hus. Desuden opfordrer vi alle skjødsere til at bidrage med brugbare 
effekter til auktionen. Overskuddet går primært til driften af vores hjertestarter samt til fær-
diggørelse af dele-domen. Usolgte effekter tager bidragsyderne selv med tilbage. 

Tilmelding til buffeten og effekter til auktionen skal ske senest søndag den 28. januar til:

sms/mobil: 24 40 09 88 eller 22 68 53 05
mail: 86960074@mail.dk

eller i forsamlingshusets postkasse

Skjød forsamlingshus’ bestyrelse ønsker alle et skønt efterår og en hyggelig vinter.
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Husk Skjoedby.dk – vores website
Hjemmesiden er Skjøds vigtige ansigt ud ad til og viser, hvad der sker i 
Skjød.

Hjemmesiden er kun interessant, når den er dynamisk, altså når den viser 
aktuelle aktiviteter , hændelser og gemmer oplysninger om Skjød. 

Så husk at ”fodre” den med tid og dato for foreningens næste aktivitet, bille-
der og fortællinger fra Skjød. 

Bjarne Andersen er fortsat webredaktør, og han vil gerne modtage informa-
tioner til hjemmesiden og dens kalender. 

Hvornår har du sidst være inde på Skjoedby.dk?

Gå ikke glip af, hvad der sker i Skjød.
Tilmeld dig Skjøds huskemail på: ban@fibermail.dk  - så er du sikker på at 
være up2date.

Redaktionen søger fortsat lokale fotografer.

Har du gode billeder, som du vil dele med Skjød, så send dem videre til 
skjoedtidende@gmail.com 

med en kort tekst om hændelsen på billedet.
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Valg til Landsbyrådet
I år skal der vælges medlemmer til Lands-
byrådet for perioden 2018-2019. Valget vil 
finde sted under fællesspisningen 1. søndag i 
advent.

I sidste nr. af Skjød Tidende skrev jeg lidt 
om Landsbyrådets funktion og om de mid-
ler, som Landsbyrådet forvalter. Vi håber, at 
nogen har fået lyst til at stille op.

På valg er Hanne Wind-Larsen., som er villig 
til at genopstille. Bjarne Andersen og Henny 
Josefsen er suppleanter og ønsker ikke at gen-
opstille. Derfor er det nødvendigt at mindst 
2 personer opstiller. Er du interesseret i at 
involvere dig i Landsbyrådsarbejdet kan du 
læse mere om Landsbyrådet på www.skjoed-
by.dk  eller på www.favrskov.dk . Du kan også 
kontakte en forening eller Hanne.

Hanne Wind-Larsen

Skilte i Skjød
SBIF har taget initiativ til, at vi kan få bedre 
information om kommende aktiviteter fra 
de forskellige foreninger i byen. Det sker ved 
opsætning af nye skilte, der kan minde os 
om, hvad der sker, og hvor det kommer til at 
foregå.

Det er Lise Skou fra bestyrelsen (Brundt-
vej), der står for både idé og design. Med lidt 
hjælp fra Alex er de nye skilte kommet godt 
fra start. Det er også Lise, der sørger for at 
den kreative tekst kommer til at fange op-
mærksomheden på en frisk og indbydende 
måde. Man bliver lidt glad blot ved at se på 
dem.

Da der tidligere har været lidt uklarhed om 
det er lovligt at opsætte skiltene, har SBIF 
søgt tilladelse fra Favrskov Kommune, Tra-
fik og Veje. Denne tilladelse er givet af Mette 
Tribler og gælder opsætning af skilte for 2017 
inden for byskiltene på de 6 indfaldsveje. 
Skilte må være oppe 14 dage før og 7 dage 
efter et arrangement. Ny tilladelse skal søges 
for året 2018.

 På bestyrelsens vegne - Erling Stoltze
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Forsamlingshuset siden sidst
Den 24-6 holdt vi byfest på stadion med 50 spisende gæster.
Dans til live-band fra kl 21, rigtig god musik.
Dem, der blev, dansede til ud på de små timer, og havde en meget munter aften.

Den 22-8 kom Dans din nabo tilbage til forsamlingshuset for at færdiggøre projektet.

Den 22-10 havde vi høstgudstjeneste og fællesspisning.
Der var 55 til spisning -  en rigtig hyggelig aften.
Peter Damsboe holdt høsttalen Orla og Niels spillede til sangene.
 
Næste gang, der er noget i forsamlingshuset, er første søndag i advent den 3-12. Vi håber, der 
vil komme mange gæster.
Programmet findes i bladet.

Skjød Forsamlingshus ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for alt i 2017.

Gitte Jakobsen

Halloween 2017

15 glade børn og voksne var 
mødt op til Halloween i Klub-
huset den 29. oktober. Dette 
års græskar-lygte-værksted 
var noget begrænset, da der 
ikke var mange græskar at stø-
ve op i de lokale butikker læn-
gere. Det blev dog til 5 flotte 
græskarlygter, der lyste fint op, 
da det var blevet mørkt. 
Tak til de der kom - vi ses igen 
til næste år.

Solveig S. Johnsen
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Skal vi droppe 
Byfest sommeren 2018?

Igen i år glemte solen at skinne på Skjød stadion den 24. juni. Det betød bl.a., at mange valgte 
at blive hjemme. Vi kunne godt have ønsket os flere deltagere i løbet af dagen.

Næste år falder Sankt Hans aften en lørdag, og der var delte meninger, om det er et godt tids-
punkt for afholdelse af Byfesten? 

Foreningerne har efterfølgende evalueret Byfesten 2017. Vi har ikke fået tilkendegivelser fra 
skjødserne om, hvad der skal til, for at det bliver et brag af en fest.

På mødet blev det aftalt, at:

• der indkaldes til planlægningsmøde i marts 2018, hvor et festudvalg sammensættes. 
• festudvalget ønskes sammensat af skjødsere uden for foreningernes bestyrelser
• konfirmanderne inddrages i forberedelserne
• festudvalget mødes senest 14 dage før deadline til Skjød Tidendes maj nr.
• program til festen skal være aftalt inden deadline til Skjød Tidendes maj nr.

Som du kan læse, er det op til festudvalget at finde ud af, om der skal være en Byfest 2018 og 
hvornår.

Hanne Wind-Larsen
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Gaver
Til vores tombola og fiskedam

skal vi bruge rigtig mange gevinster.

Hvis du/I vil bidrage, kan gevinsterne afleveres ved:

Gitte Jakobsen, Skræddergyden 33
senest den 22. november

eller ring på  2440 0988 efter kl. 17:30
så kan de blive hentet.

På forhånd mange tak!
Bestyrelsen Skjød Forsamlingshus

Til vores adventshygge skal vi bruge noget 
brød/kage til kaffebordet. 

Er der nogle, som har lyst til at bidrage, så 
tager vi gerne imod.

Giv venligst besked inden den 22/11 til:
                        

mail 86960074@mail.dk
mobil 2440 0988 efter kl 17

 
Venlig hilsen bestyrelsen
Skjød Forsamlingshus.

Kage til advent
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Fastelavnssoldater – 2018

Til februar er det 
igen tid for drenge og 
piger fra 0. -6. klasse 
at gå soldat.

Introduktionsmøde 
for soldaterne får I 
nærmere besked om.

Fastelavnssøndag 
d. 11. februar kom-
mer fastelavnssolda-
terne rundt.

Har du anparter i 
I/S Skjød Forsamlingshus?

Vi håber rigtig mange vil komme og betale 
deres anparter til adventsarrangementet 
søndag den 3. december.

Skulle man være forhindret kan man 
indbetale på konto
6110 – 4860001755

Er du/I i tvivl om, hvor mange anparter 
du/I har, kan du/I sende en mail til:

86960074@mail.dk
eller ring til
86960943 

efter kl. 17.30 og få det oplyst

Med venlig hilsen bestyrelsen
Skjød Forsamlingshus

Mailliste
Gå ikke glip af, hvad der sker i Skjød.

Tilmeld dig vores huskemail på: 
ban@fibermail.dk

Så er du sikker på at være up2date

HUSK    HUSK     HUSK

Skjød Jagtforening afholder
 generalforsamling

fredag den 2. februar 2018
i Skjød Forsamlingshus 



Dato Arrangement Sted

November

7. Skjød Nørklerne Birgit, Bygaden 8

16. Skjød Nørklerne Birgit, Bygaden 8

25. Juledekorationer m.m. Birgit, Bygaden 8

26. Gudstjeneste v. Mette Krabbe, kl 9.30 Skjød Kirke

December

3. Adventshygge kl. 14.00 Forsamlingshuset

3. 1. søndag i advent gudstjenste v. Anne Martiny Kaas-Hansen,  
kl 17.15

Skjød Kirke

5. Skjød Nørklerne Birgit, Bygaden 8

21. Skjød Nørklerne Birgit, Bygaden 8

24. Julegudstjeneste v. Anne Martiny Kaas-Hansen, kl 14.45 Skjød Kirke

25. Gudstjeneste v. Anne Martiny Kaas-Hansen kl 11.00 Skjød Kirke

Januar

7. Gudstjeneste v. Anne Martiny Kaas-Hansen, kl. 11.00 Skjød Kirke

21, Gudstjeneste v. Anne Martiny Kaas-Hansen, kl. 11.00 Skjød Kirke

Februar

2. Generalforsamling Jagtforeningen Forsamlingshuset

4. Sammenskudsfrokost, kl 12.30 Forsamlingshuset

11. Fastelavnssoldater kommer rundt Skjød By

KALENDER


