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Hov! Hvor blev Byfesten af?
Ja hvad skete der egentlig. Efter sidste års Byfest med god musik 
og cirkustelt aftalte forsamlingshuset med musikerne og teltudle-
jeren at reservere den 23. juni 2018, samme aften som Sct. Hans, 
til Byfesten i Skjød.

Det viste sig, at for mange af ”de aktive hænder ” var optaget den-
ne aften. Byfesten blev aflyst og vi annoncerede efter frivillige til at 
hjælpe med planlægningen af Byfesten.

Da ingen meldte sig, tolkede vi det som manglende kræfter og 
interesse for at holde en Byfest 2018.

Heldigvis har der været andre festlige alternative aktiviteter, som 
f.eks. cykelløbet i pinsen og senere “Nat på Stadion”. Foreningerne 
vurderer på det første møde i 2019 om der vil være opbakning til 
en ny Byfest i 2019.

Kåringen af årets Skjødser skal ikke aflyses. Kåringen vil finde 
sted under Adventsarrangementet første søndag i advent under 
spisningen.
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Arbejdsdag i forsamlingshuset

Mandag den 11. juni 
sidst på eftermiddagen 
mødtes forsamlings-
husets bestyrelsesmed-
lemmer til den årlige 
arbejdsdag. Indsatsen 
koncentrerede sig om 
rengøring og oprydning 
ude og inde. Desuden 
blev der optalt porcelæn 
og glas.

Alle stolene i huset 
blev vasket grundigt 
og en af de mandlige 
medlemmer fik til 
opgave at foretage en 
omhyggelig rengøring 
af urinalerne, som 
blev skilt ad, skrub-
bet og desinficeret for 
at undgå en truende 
luftforurening af de 
sanitære gemakker!

Udendørs blev ”smøgen” 
luget for ukrudt og en 
tiltrængt oprydning blev 
foretaget, hvor gamle ju-
letræer, udgåede planter 
i ødelagte krukker samt 
diverse uanvendelige ma-
terialer blev kørt på gen-
brugspladsen. Der blev 
sluttet af med sandwich 
og et bestyrelsesmøde.

Calle
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Ægte Skjød Marketing

På vanding rundt i Skjød i juli måned fandt 
jeg et forunderligt byggeri.

Midt på væggen ved den gamle smedje var 
der flyttet nye gæster til byen. De havde helt 
uforstyrret slået sig ned og havde tænkt at 
blive boende på den solbeskinnede sydfacade.
Nej hov - vent nu lidt tænkte jeg. Dette er 
simpelthen kreativ markedsføring fra en af 
byens håndværksvirksomheder. Måske hører 
der blot et godt slogan med og så rammer 
den ”lige i skabet”

Det kan jeg måske hjælpe med. Hvad med 
denne:

Det summer altid af aktivitet 
hos Kiil og Nielsen.

- eller måske kunne man prøve med:

Hos Kiil og Nielsen har vi løsninger 
og priser du ikke kan stikke.

- eller er der mere fremtid i denne tekst:

Ønsker du en kreativ bolig i en let konstruktion 
og med masser af lys så skal du bare - - - 

Havde jeg nu heddet Otto Leisner kunne jeg 
sikkert blive ved og ved og ved. Nu hedder 
jeg blot Erling og vil slutte før det bliver for 
meget.

Erling Stoltze

PS. Det var nogle store hvepse - formentlig 
den største art vi har herhjemme (stor ge-
dehams, Vespa crabro) - der i løbet af som-
meren slog sig ned på den gamle smedje. Et 
fantastisk kontruktionsarbejde, som dog blev 
destrueret pga. den potentielle fare for angreb 
på voksne og børn, som kan tage decideret 
skade af at blive stukket af de store hvepse. 
Mogens Kildehøj iført beskyttelsesudstyr fra 
sit ”bi-job” stod for at få fjernet det store bo.

Calle
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Fugleskydning 2018

Skjød Jagtforening afholdt traditionen tro 
Fugleskydning den første lørdag i juli. Vejr-
udsigten stod 
på sol og ingen 
regn, så der var 
sol og skyfrit fra 
morgenstunden, 
og Bodtoftesko-
ven udgjorde den 
smukkeste ram-
me.

Udfordrere mød-
tes ved gadekæret, 
og drog i samlet 
flok til Kongen, 
Gert Frish på 
Sparregaarden. 
Skjød Jagthorns-
blæsere, der i år er 
udvidet med yder-
ligere to blæsere, 
gav et par udvalg-
te numre.

Udfordrerne blev 
inviteret indenfor 
og beværtet på 
fornem vis. 

Efter at have nydt 
en forfriskning i 
haven, fortsatte 
selskabet til Bod-
tofteskoven, hvor 
der blev serveret 
kaffe og rundstykker. Efter dette begyndte 
indskrivningen og ca. kl 1100 startede skyd-
ningen, med 34 deltagende skytter.

Formiddagens skydning gik fint, og inden 

frokost var næbet, venstre vinge, venstre klo, 
halen og højre klo skudt ned. 

Jagtforeningen 
havde igen i år 
sørget for, at det 
var mulighed 
for at man kun-
ne købe en gang 
omgang biksemad 
med spejlæg til 
frokost. Det var 
der rigtig mange 
der benyttede sig 
af - stor succes.

Efter frokost fort-
satte skydningen 
og højre vinge og 
kronen blev skudt 
ned.

Så var der kun 
brystpladen tilba-
ge der ville afgøre 
hvem der blev 
årets fuglekonge. 
Det lykkedes for 
Brian Nielsen at 
skyde brystpladen 
ned og dermed 
blive årets Fugle-
konge 

STORT 
TILLYKKE TIL 

BRIAN !!

Bestyrelsen takker for den store opbakning til 
arrangementet.

Formanden
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Evaluering af 
borgerbudgetterings-processen 

2017-2018
Beskrevet af Magnus Busborg, Jakob Wil-
lumsen og Bertram Hoffmann fra Skjød.

Selve processen startede i begyndelsen af 
maj 2017, da vi med vores forældre i hånden 
mødte op til et møde i Bertrams hus. Her 
sagde vi ja til udfordringen og gik i gang. Vi 
holdt et par møder mere, og forberedte os på 
et oplæg for kommunen. Vores idé med at 
lave noget for Skjøds unge fik flest stemmer 
blandt landsbyerne, som konkurrerede om 
borgerbudgetterings-puljen. Vi fik 27 stem-
mer i alt.

Derefter holdt vi et lille møde, hvor vi snak-
kede om, hvordan vi skulle udføre vores 
ideér. Vi ville sende en lille kuffert rundt i 
Skjød og omegn. I kufferten var der en lille 
bog, hvor man kunne skrive sine ideér ned. 
Derefter skulle man så sende kufferten videre 
til en anden ung skjødser. I kufferten lå der 
også “en lille hjælper”, som skulle hjælpe ide-
erne på gled. Kufferten nåede rundt til ca. 20 
børn og unge i Skjød og omegn.

Vi delte også Dumle slikkepinde ud i mor-
genbussen, sammen med en invitation til et 
idémøde. Vi holdt idémødet d. 27. august 
2017. Vi startede idémødet i Skjød Forsam-
lingshus, hvor børn og voksne mødtes. Bør-
nene gik derefter op i klubhuset ved siden 
af stadion, hvor vi ville holde vores møde. 
Imens blev de voksne i forsamlingshuset in-
formeret om, hvordan vi havde fået pengene 
og hvad der skulle ske i klubhuset. Bagefter 
var der kage og kaffe til dem der havde lyst 
til at blive. På den måde fik vi de voksne til at 
føle, at de var en del af projektet.

Information i Skjød forsamlingshus den 27. august 
2017

I klubhuset startede vi med at fortælle hvad 
der skulle ske.

Idémøde i klubhuset
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Derefter brainstormede vi en masse realisti-
ske og skøre ideer. Intet var udelukket i star-
ten. Så delte vi sammen med de 10 unge, der 
var kommet til mødet, ideérne ind i grupper. 
Vi valgte 10 ideer ud. De 10 ideér blev ind-
kredset til 3 ideér: 

• Ungdomsklub 
• Baner  
 fx. forhindringsbane, skaterbane 
• Mountainbikespor med lånecykler

Senere holdt vi 3 drenge et møde, hvor vi 
snakkede om, hvad der var muligt for 50.000 
kr. Vi besluttede os for, at vi ville lave en Tar-
zanbane. Så gik vi igang med at finde ud af, 
hvor den skulle være. Vi fandt et lille område, 
som ingen bruger. Derefter har vi holdt nogle 
møder, hvor vi har snakket om, hvordan vi 
skal lave en Tarzanbane. Vi har tænkt os at 
holde en arbejdsdag, hvor byens borgere kan 
komme og hjælpe til med at bygge en Tar-
zanbanen m.m.. Vi har ikke tænkt os, at det 
kun skal være en Tarzanbane, men at det også 
skal være et opholdssted med borde og bæn-
ke-sæt.

Området, hvor vi vil lave Tarzanbane. 

Vi måler op til Tarzanbane og aktiviteter, 

Borgerforeningen i Skjød var interesseret i 
hvad vi havde lavet, så vi kom op og frem-
lagde vores projekt. Vi gav dem også et idé-
katalog med ca. 50 idéer i. Vi snakkede især 
godt for ungdomsklubben. Borgerforeningen 
var meget interesseret, men skulle lige have 
bygget et shelter færdigt.

Vi synes at det gik godt, og vi fik engageret 
nogle unge, som normalt ikke er med til 
sådan nogle arrangementer. Desuden havde 
de en masse gode ideer. Vi synes, at det var et 
fint antal personer, der mødte op. Der kunne 
godt have været lidt flere, men det var okay. 
Vi synes kufferten nåede godt omkring, og 
gjorde folk opmærksomme på projektet. 

Vi synes at den bedste måde at få fat på de 
unge var ved at uddele en slikkepind og en 
invitation i bussen. Problemet ved det er, at 
man skal “time” det rigtigt. Hvis man deler 
ud i morgenbussen, så misser man dem, som 
bliver kørt med bil i skole. Men hvis man 
deler ud, når man selv har fri, så får man kun 
fat på dem, som tager den samme bus som en 
selv. Alle får jo fri på forskellige tidspunkter. 
Derfor var kufferten en måde at få fat på de 
unge, som ikke tog bussen. Vi synes også det 
var godt, at det var  børn, der delte slikkepin-
de ud, fordi det ville være lidt mærkeligt, hvis 
en voksen gik rundt og delte dem ud.

Vi synes, at det har været en god og sjov 
proces, fordi vi har samarbejdet godt. Hvis vi 
skal give et tip til de næste, vil det nok være: 
Gør det så enkelt som muligt for byens bor-
gere, og man skal være meget klar over, hvad 
man vil gøre.
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Tarzanbane i Skjød 
– ikke uden forhindringer…. 

Processen med Borgerbudgettering, hvor tre 
unge friske drenge fra Skjød fik tilsagn om 
50.000 kr. til et projekt i byen, går stødt frem-
ad.

Dog er det ikke helt uden forhindringer, at få 
det hele til at gå op i en højere enhed.

Processen med udvælgelse af den bedste 
projektidé er gennemført på flotteste vis, 
med inddragelse af byens børn og unge som 
beskrevet i drengenes evalueringsartikel side 
6-7.

Udarbejdelse af selve tarzanbanen, design af 
forhindringer og muligheder for leg, udfor-
dringer og samvær for børn, unge og ”gam-
le”er også faldet godt på plads.

Men ak, så stødte projektet på en alvorlig 
stopklods. Arealet som var udset til at huse 
banen – og som kommunen ved første fore-
spørgsel viste sig positive overfor, viste sig at 
indeholde et helt spind af forhindringer. Ikke 
pga. uvilje fra kommunens side, som i hele 
processen har været positive og meget be-
hjælpelige, men på grund af en række regler 
og love.

Kommunens grund på hjørnet af Frijsen-
borgvej og Bygaden, som er en beplantet 
tidligere losseplads, viste sig at have hele tre 
forhold, som umuliggjorde brugen:

1. Arealet ligger uden for landsbyafgræns-
ningen, hvilket besværliggør tilladelsen til 
rekreative anlæg 

2. Problemer med planloven og støjgener ift. 
omgivende erhverv og rekreative anlæg

3. Da det er en tidligere losseplads er regio-
nen involveret, da de tidligere har været 
inde over at monitorere området for me-
tangasser. Dette betyder, at der formentlig 
skal en miljøgodkendelse til, før der må 
graves i jorden.

Tre forhold som tilsammen gør, at den ellers 
meget velegnede grund, som ikke bliver brugt 
til andet i dag, måtte opgives til projektet.
For at komme videre i processen har der op 
til sommerferien, været holdt et møde med 
bl.a. Borgerforeningen og en repræsentant 
for grundejerforeningen på Hegnskildevej, da 
foreningen har luftet en idé om at tarzanba-
nen måske kunne etableres på legepladsom-
rådet på Hegnskildevej. 

I skrivende stund undersøges det derfor om 
arealet udlagt til legeplads på Hegnskildevej 
må anvendes til formålet og tarzanbanen der-
med kan få et areal… 

Når det rigtige areal – 
forhåbentlig inden læn-
ge - er fundet, kommer 
det praktiske arbejde 
med at etablere banen 
og bygge forhindrin-
gerne. Et arbejde som 
arbejdsgruppen tænker 
sig udført med gode fri-
villige kræfter fra byen. 
Nøjagtig som vi har fået 
virkeliggjort så mange af 
de andre gode projekter 
i Skjød. 

Mere herom senere….
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Udvekslingstur med Leeuwarden 
i juni 2018

Kulturby 2017 sidste år i Grundfør blev be-
søgt af en delegation fra Leeuwarden i Hol-
land. Området, som i år har  værtskabet som 
Europæisk Kulturby. De havde inviteret folke-
ne bag “Gentænk Landsbyen” til genvisit. 
Samtidig havde de hollandske værter invite-
ret en lille delegation fra Cork i Irland med. 
Cork skal være Kulturby 2019.
 
Jeg var så heldig at få mulighed for at del-
tage og det var en spændende oplevelse. Vi 
var en flok fra Syddjurs, Favrskov, Randers 
og Viborg som besøgte vennerne i Frisland. 
Deres tema for kulturåret er Mynskip, hvilket 
er frisisk og skal forstås som samarbejde og 
vidensdeling på tværs i området.
 
Vi havde et meget stramt program for vores 
værter ville så gerne vise os alt det, de har 
gang i. Friserne er et meget stolt folkefærd og 
holder fast i gamle traditioner. De er meget 
bevidste om deres beliggenhed tæt på Am-
sterdam (Leeuwarden har 90.000 indbyggere) 
og landsbyerne forstår at formidle og anven-
de deres landsbykultur og -natur, men også 
udnytte potentialet på en positiv måde i et 
moderne samfund.
 
Fryslân som de kalder deres region ligger ud 
til Vadehavet og derfor er  området afskær-
met og sikret af et kæmpe dige langs kysten. 
Historien, som mange kender om voldsomme 
oversvømmelser, har skabt et sammenhold og 
struktur i befolkningen bag digerne. Det er 

blandt andet det, de vil gentænke i Mynship.
 
Vi var indlogeret i Camping it Wiid Ear-
newâld i et stort naturområde med mange 
kanaler. Der var f.eks. anløbsbro ved hvert 
feriehus.
 
Vi hørte om, hvordan det offentlige arbejdede 
med landsbyer og ildsjæle på flere niveauer 
og om ildsjælenes mange projekter gående fra 
inddragelse i omfartsveje/motorvej uden om 
6 landsbyer, generationernes hus på frivilli-
ge hænder, bosteder for folk med diagnoser, 
mobilitet/ hvordan kommer ikke selvbefor-
drende unge og ældre frem og tilbage, hvor-
dan fremmer man en idé og får et moderne 
museum, som løfter landsbyen og nærområ-
det. Ja jeg fik set mange gode projekter og fik 
indblik i udfordringerne på godt og skidt. Det 
var meget inspirerende og tankevækkende.
 
Området er også kendt for en stor kartoffel-
produktion, Bintje kartoflen stammer herfra. 
Denne historie blev fremhævet ved et meget 
stort egnsspil, som kan sammenlignes med 
opførelsen af ”Røde Orm” på Moesgaard sid-
ste år. Vi var så heldige at opleve dette stykke 
under åben himmel helt ude ved det store 
dige. Inden havde vi været på besøg hos en 
meget stor kartoffeldyrker.
 
Turen gav et indblik i, at landsbyer har de 
samme udfordringer selvom det er forskellige 
kulturer, byråd/regeringer, befolkningsgrund-
lag og -tætheder. Turen viser, at udviklingen 
og opretholdelsen af selvstændige landsbyer 
med liv ikke er nemt eller hensigtsmæssigt 
uden at der samarbejdes. Gerne med ligesin-
dede landsbyer og gerne  i landsbyklynger.
 
Hanne Wind-Larsen
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Lokalt whiskydestilleri og landmand 
fra Skjød inviterede indenfor

Af Snævar Njall Albartsson og Lars Egelund 
Olsen, Sall Whisky
 

I marts måned havde Skjøds beboere mulig-
hed for at hilse på et nyt lokalt whiskydestil-
leri, som ejes af syv friske mænd, heriblandt 
Lars Egelund Olsen, som er økologisk land-
mand på Højmark, Glæsborgvej. Destilleriet, 
som lige er ved at blive etableret i Sall, bruger 
udelukkende korn fra Lars’ marker, og på sigt 
håber de at kunne etablere et mindre malteri i 
Skjød, hvor kornet så skal maltes.
 
Whiskydrengene fra Sall Whisky Distillery 
inviterede ind til deres såkaldte whiskylabo-
ratorie, som har været placeret i en af Lars’ 
bygninger. Her fortalte de om projektet, dets 
opståen, finansiering og planer for fremtiden. 
Man fik også indblik i whiskyprocessen, og 
hvordan de syv har formået at skabe råsprit 
ud af Lars’ korn og fylde et mindre whisky-

fad, så de kan følge med i modningen. De 
fortalte om deres store passion for at bruge 
lokalt korn og selvfølgelig om den økologiske 
tilgang.
 
Efter en lystig spørgerunde fik gæsterne 
mulighed for at forudbestille en flaske whisky 
fra det første parti, som bliver fremstillet. Det 
første parti whisky er formodentlig klar sent i 
2021, da whiskyen skal modne i minimum 3 
år for at kunne kaldes whisky. De fleste af de 
tilstedeværende forudbestilte en flaske, og var 
generelt meget begejstrede for projektet.
 
Den egentlige produktion påbegyndes senere 
i efteråret, og lige nu er de ved at sætte udstyr 
op i bygningen i Sall. Hvis andre skulle ønske 
sig at forudbestille en flaske whisky fra det 
første parti, så kan man kontakte destilleriet 
på mail: sallwhisky@gmail.com
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Shelter eller Naturhotel
-  det er altsammen blot en talemåde

Favrskov Kommune har i skrivende stund 
udarbejdet en såkaldt Landzonetilladelse for 
shelterbyggeriet, der giver os lov til at opføre 
et shelter-kompleks med bålplads på et angi-
vet område. Området, der af kommunen er 
sat til rådighed i det nordvestlige hjørne af 
Skjød Stadion, er ca.640 kvm. 
Landzonetilladelsen kan findes på byens 
hjemmeside under fanen ”Shelter”

Der har været arbejdet med ideerne fra om-
kring februar 2017 og den samlede proces, 
fra skitsestadie til igangsætningsklart projekt, 
har lært mig en hel del om dialog. Også noget 
om at holde fast i de oprindelige mål, nem-
lig at udbygge og forbedre de eksisterende 
aktiviteter ved Skjød Stadion ved at skabe et 
rekreativt område til glæde for børn, unge og 
voksne.

Vi har på det seneste været en del i dialog 
med såvel Favrskov Kommune, som de nær-
meste naboer og igennem den proces har vi 
formuleret hvordan den nye facilitet i byen 
skal anvendes. Det har indimellem været ”op 
ad bakke” med at forstå hinanden, men i en 
lille landsby er det bydende nødvendigt, at 
alle har mulighed for at være med til at defi-
nere og forme byens udvikling. Vi bør ikke 
blot presse en flertalsbeslutning ned over 
ørerne på nogen.

Såfremt vi skal have noget mere ud af den 
gamle Petanque bane også, skal vi helt sik-
kert udnytte en tilsvarende dialog maksimalt, 

inden vi finder en eventuel finansiering.

Favrskov Kommune har stillet os i udsigt at 
vi kan have en byggetilladelse i hånden inden 
udgangen af august. Så snart vi kender betin-
gelserne i den, kan vi sætte byggeriet i gang, 
men forventer ikke at være klar til indvielse 
før i foråret 2019. Der bliver også brug for at 
få  frivillige til at give nogle hænder med, da 
vi i modsat fald ikke kan holde os inden for 
budgettet på kr.287.000,- Nogle har allerede 
tilbudt sig, og vi siger bestemt ikke nej til at få 
en større gruppe hjælpere.

Byggeriet vil blive tagdækket med naturtag, 
også kaldet Sedum mos og vi vil gerne vide 
om nogen har erfaringer med at etablere 
sådan noget? Tager man bare den store teg-
nebog op og køber det i rullebaner, eller kan 
man selv etablere det fra frø- eller spiresta-
diet? Vær ikke tilbageholdende med at give 
noget input, selv om du ikke mener at have 
resurser til det praktiske.

Vi ser frem til, at der kan blive hyggeligt sam-
vær under opførelsen og er helt overbeviste 
om, at det kan blive byens nye hyggekrog/
bålsted i læ af skoven (jeg vil ikke gå så langt 
som at sige” in-sted”).

Såfremt du savner yderligere informationer er 
du altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 
30260433, eller mail: piaerling@gmail.com
på vegne af SBIF og Shelter-udvalget
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Pinseløbet d. 21. maj 2018

Da Hammel Cykle Klub afholdt deres 
årlige pinseløb 2. pinsedag, var mange 
Skjødsere og nogle udefrakommende 
på plads ved gadekæret for at heppe på 
alle cyklisterne. 

Kiosk med blandt andet pølser og fadøl, 
livemusik med det lokale band “Tale-
tid”, fantastisk stemning og besøg af 
borgmesteren opsummerer dagen godt. 

Alt i alt var nok mellem 150-175 men-
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nesker forbi arrangementet i løbet af 
dagen. Hammel Cykle Klub var glade 
og taknemlige for at Skjød gjorde noget 
ud af dagen og meldte tilbage, at mange 
deltagere i løbet syntes det var dejligt at 
der skete noget på vejen.

Kommer de forbi Skjød næste år, genta-
ger vi med al sikkerhed succesen. 

SBIF
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Og så var det da lige Sct. Hans aften igen
Som vanen har fået for magt, blev Skjød 
Stadion igen rammen om den traditionelle 
fejring af årets længste dag. Altså den længste 
og bestemt ikke den varmeste.

Til gengæld var 
der meget varme 
i den lige så tradi-
tionelle prædiken 
i forbindelse med 
dette oprindeligt 
hedenske arran-
gement. Vores 
sognepræst, 
Anne Martiny 
Kaas-Hansen, 
ledte os med sik-
ker hånd igennem 
en belysning af 
vore dages hekse 
og trolde. Med 
udgangspunkt i 
Holger Drach-
manns tekst til 
”Midsommer-
visen” kunne 
sognepræsten 
trække linjer til 
de forhold der 
truer mennesker 
i dag og som vi 
gerne vil holde på 
afstand med glædesblus. En meget fin start på 
en tør aften med en kold kold vind over stadi-
on. Desuden var der efterfølgende korsang 
med meget lokalt islæt og musikakkompag-
nement ved Uffe Danielsen på el-orgel og det 
var selvfølgelig førnævnte ”Midsommervise” 
(Vi elsker vort land) der skulle afsynges.

Heldigvis var afbrændingsforbudet lige ble-
vet hævet for bl.a. Favrskov Kommune, så vi 

kunne fint varme os ved bålet, der fint kunne 
tændes med en ganske almindelig lighter, 
uden brug af ”spejdervand” eller andre kunst-
greb. Heksen på toppen af bålet fik dermed 
ikke nogen langvarig take-off, men kunne 

umiddelbart fise 
afsted til Bloks-
bjerg i Harzen 
(eller mere kor-
rekt Brocken). 
I år var heksen 
udført med kærlig 
hånd af Jens Bay 
Madsen på Glæs-
borgvej, som efter 
nogens mening 
havde læst lidt for 
meget Peter Plys 
samtidigt med 
udstopningen. 
Min mening om 
hekse er, at man 
sagtens kan leve 
med dem hvis 
blot de har var-
me og charme 
og derfor kunne 
Jens Bays heks 
godt have blevet 
lidt længere og få 
en pølse med fra 
grillen ved Klub-

huset, hvor ca. 50 mennesker havde valgt at 
lægge vejen forbi.
Det blev ikke nogen lang aften og de sidste 
på pladsen besluttede at hold varmen ved at 
nedtage de to telte, stole og alteret samme 
aften og få det hele ”lukket og slukket” på en 
god måde.

Tak for en hyggelig aften.
På vegne af SBIF - Erling Stoltze  
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Petanque banen - har den en fremtid ?
Ved siden af Klubhuset er der en bane på ca. 
12 x 20 m, der tidligere har været anvendt 
til byens Petanque klub. Nu ligger den bare 
ubrugt hen og ser meget trist ud.

Vi efterlyser en god ide til at bruge dette 
område til noget - gerne med udgangspunkt i 
det der allerede findes - en rimeligt drænende 
grusbund, betonkanter, flisearealer og endda 
lys.

Der har været ønsker fremme om at der kun-
ne etableres en bane for forskellige boldspil 
aktiviteter. Det er også blevet formuleret som 
en Multi-bane (se modelfoto). Måske findes 
der andre muligheder og vi vil i SBIF gerne 
diskutere disse muligheder og arbejde for at 
få dem gennemført. Betingelsen er naturligvis 

at det er baseret på at det er hvad byens bor-
gere gerne vil have og fremtidigt vil anvende.

Jeres ideer og bekymringer er meget vel-
komne og vi opfordrer til at skrive til Skjød 
Borger- og Idrætsforening. Dette kan ske ved 
kontakt til ethvert medlem af bestyrelsen. 

Se listen på hjemmesiden   
http://skjoedby.dk/skjod-borger-og-idraets-
forening/bestyrelse/

Der kan også blot sendes SMS eller mail til 
formanden. Se kontaktoplysninger på omsla-
get til dette blad

Med sommerhilsen fra SBIF
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Hej med jer!
Jeg (Vibe) og min kæreste Torsten er flyttet 
her til Skjød på Kirkeskovvej 22 i starten af 
juli 2018. Efter at have boet mange år i Århus 
trængte vi til at komme tættere på naturen og 
få mere plads omkring os. Og heldigt for os 
fandt vi Jettes skønne sted og blev de heldige 
nye ejere.

Torsten har som barn købt en cykel her i 
Skjød, da der stadig var en cykelhandler, men 
derudover har vi ikke kendt til byen. Men vi 
synes, det er en utrolig hyggelig og smuk by, 
med gadekæret i midten af det hele.

Torsten er oprindelig fra Laurbjerg og jeg er 
opvokset henholdsvis i nordjylland (Hjør-
ring) og Værum/Frisenvold, så området her-
omkring er ikke ukendt for os. Vi valgte bl.a. 
at komme tilbage til området pga. det dejligt 
kuperede terræn og den skønne natur som er 
herude.

Jeg er 39 år og er uddannet cand. pæd. psy-
ch og pædagog og arbejder på en skole som 

skolepædagog i Århus. Torsten er 38 år og 
Tømrer og Bygningskonstruktør og arbejder 
ligeledes i Århus i et arkitektfirma.

Torsten har stor interesse for cykling (moun-
tainbike og landevejscykling) og jeg interesse-
rer mig for heste, og har planer om, at skulle 
anskaffe mig nogle muligvis i det nye år. Og 
gerne islandske heste.

Derudover har jeg interesse for kunsthånd-
værk (keramik/smykker/maleri), og har 
planer om, at få indrettet et værksted, hvor 
jeg får plads til at lave mine ting. Torsten har 
samme planer, bare inden for trædrejning 
mm.

Vores kat Joe er fulgt med os herud og lader 
til at elske livet på landet (konkluderet ud fra 
antallet af mus, han ynder at slæbe med ind i 
stuen).

Venlig hilsen Torsten & Vibe
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Den moderne løsning for de travle eller smarte

Hvis ikke lige man synes det er så vanvittigt 
spændende at indkøbe dagligvarer og få dem 
og sig selv pakket ind i bilen, ud af bilen og så 
videre, så læs lidt videre.

Hvad med at prøve netkøb? 
Bemærk venligst at dette IKKE er en reklame, 

men blot en venligt tip om de muligheder, 
der ligger lige for enden af pegefingeren (altså 
på computeren eller tabletten).

Ved lidt søgning på nettet har jeg fundet et 
par oplagte muligheder og man behøver slet 
ikke at købe en hel bunke mad, før det dan-
ner mening at betale de 19 - 29 kr. pr. leve-
rance. (afhængigt af leveringstidspunkt)

Den ene mulighed i området hedder Nemlig.

com og baserer sig på varer fra Netto - altså 
Dansk Supermarked

Den anden hedder Osuma.dk og baserer sig 
på varer fra SuperBrugsen eller Kvickly - altså 
COOP.

I begge tilfælde vælger man sine varer på 
nettet og skulle efter sigende få gode priser - 
naturligvis også de tilbud, der hele tiden er i 
de to kæder.
Efter valg af leveringstidspunkt (og betaling 
selvfølgelig) modtager man så en SMS når 
varerne er tæt på levering.

God fornøjelse og fortsat rigtig god sommer
Erling Stoltze 
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SKJØD IF vs Ulstrup/Vellev
2:0
11. juni



21

Yoga-undervisning i Skjød
 

onsdage kl. 9.00, 11.00 og 17.30

Første undervisningsdag bliver 
onsdag den 5. september 

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

Så cykler vi igen…
og vi vil gerne have dig med!

Hvis du også gerne vil ud at lufte din mountainbi-
ke sammen med andre skjødsere, så er det nu, du 
skal læse videre.

Eneste krav er en lettere terrængående cykel, en 
cykelhjelm og godt humør.
Ruterne tilpasses så alle kan være med, uanset 
form eller deform. 
 

Vi mødes ved gadekæret onsdage kl. 17.00 og søn-
dage kl. 11.00. Mød op og vær med til sjov motion 
og hygge.

       Med venlig hilsen
       En flok lettere og tungere  
       terrængående MTB’ere 
       fra Skjød

Fiskekonkurrence ved gadekæret
Medmindre tørken varer ved, og gadekæret bliver helt tørlagt, så arrangerer SBIF fiskekon-
kurrence ved gadekæret søndag d. 30/9 mellem klokken 10.00 og 12.00. Mød gerne op med 
hele familien (med eller uden fiskestang) og nyd en sensommerformiddag i godt selskab 
med byens øvrige borgere. 

Maksimum 1 fiskestang per person. Der vil være præmier for største fisk (længde) og flest 
fangede fisk i tidsrummet fra 10.00 til 12.00. Husk stor spand eller balje til opbevaring af 
fangsten. Medbring selv fiskestang. Der vil være salg af pølser, kaffe, øl og vand.
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Høstfest i Skjød
Høstgudstjeneste i Skjød kirke søndag den 7 oktober kl. 17.00 

Efterfølgende fællesspisning i Skjød Forsamlingshus

Vi serverer:
Karbonader med tilbehør.
Lagkage med kaffe og the.

Vi skal høre årets høsttale ved Lars Egelund Olsen.

Voksne 60 kr pr person.
Børn under konfirmationsalderen spiser gratis.

Tilmelding til spisning:
Ring til Gitte på tlf 86960943 efter kl 17.00.

På mail 86960074@mail.dk
eller kom en seddel i forsamlingshusets postkasse.

SENEST DEN 3. OKTOBER.
Skjød Menighedsråd og Forsamlingshuset.

Flugtskydning
Skjød Jagtforening inviterer igen i år til 
Flugtskydning på Ahrensdal.

Det sker lørdag den 15. september og star-
ter kl 09.00.

Det vil som de tidligere år være muligt at 
skyde duer fra forskellige retninger.
Det vil være muligt i løbet af dagen at købe 
kaffe, vand, øl, og varme pølser.

Mere information kan fås hos Jens på 8696 
1150/2283 7726 eller på mail skjødjagtfor-
ening@gmail.com

Vi håber på en rigtig hyggelig dag.  
Vel mødt
På bestyrelsens vegne Jens

Betal med MobilePay til 
Skjød Forsamlingshus

Nu kan der betales med MobilePay til forsam-
lingshuset. Dette har været et stort ønske for os 
og mange af vores brugere. Så næste gang du 
skal betale kan et af følgende 2 numre bruges:
 
MobilePay nummer 80946 kan bruges til ind-
betaling af anparter
 
MobilePay nummer 13672 kan bruges til beta-
ling af udlejning og diverse køb ved arrange-
menter.
 
Forsamlingshuset har fortsat tlf. nr. 2440 0988
 
Du kan læse mere om forsamlingshuset her: 
http://skjoedby.dk/skjod-forsamlingshus/
 
Gitte Nielsen, Kasserer i Skjød Forsamlingshus



23

Skjød Borger- og Idrætsforening er ude med hatten
Vi håber på jeres fortsatte støtte til det arbejde vi går og gør og beder blot om at støtte op 
som medlemmer af foreningen.

Et medlemskab er stadig kun kr.200 for en husstand - eller kr. 100 for enkeltpersoner.

For de der ikke allerede har betalt kontant til Sct. Hans eller måske overført på anden 
måde, tillader vi os at minde jer om fornyelse.

NYT MOBILEPAY  

SBIF har fået et mere moderne MobilePay nummer  38716
Husk at anføre navn og adr. i kontaktfeltet.

Der kan også overføres til bankkonto: reg. 6110 konto. 4864 444 657
Husk venligst at anføre navn og adresse.

Vi siger på forhånd tak for opbakning og støtte til vores arbejde.
SBIF

Nødråb fra legepladsen
Byens legeplads trænger til en renove-
ring. SBIF har sat 7000kr af til dette, men 
mangler frivillige hænder til at udføre 
arbejdet. Vi håber derfor på at kunne 
oprette en lille arbejdsgruppe som vil tage 
sig af dette.

Hvis du synes byens børn skal have en fin 
og sikker legeplads, og gerne vil hjælpe til 
med eller være tovholder for renoverin-
gen, henvend dig til:

Maria i SBIF bestyrelse på: 
famkiil@live.dk 

Skjød Borger og Idrætsforening



Dato Arrangement Sted

August

13. Oldboys, Skjød – Korsholm, kl 19.00 Stadion

25. Nat på stadion Stadion

27. Oldboys, Skjød – Vri. Skjød Stadion, kl 19 Stadion

September

5. Yogo opstart, kl 9, 11 og 17.30 Klubhuset

9. Kirkekaffe Skjød Kirke samt
Forsamlingshuset

10. Oldboys, Skjød – Sall., kl 18.30 Stadion

15. Flugtskydning, kl 9 Ahrensdal

17. Oldboys, Skjød – Hammel, kl 18 Stadion

24. Oldboys, Skjød – Uistrup/ Vellev, kl 18 Stadion

30. Fiskekonkurrence, kl. 10-12 Gadekæret

Oktober

1. Oldboys, Skjød – Hammel. Skjød Stadion, kl 18 Stadion

4. Kirke i børnehøjde, kl 17 Skjød kirke

7. Høstgudstjeneste, kl. 17.00 
Efterfølgende fællesspisning i Skjød Forsamlingshus

Skjød kirke

KALENDER


