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Sommerhilsen
I dette nummer af Skjød Tidende kan du læse om som-
merens mange aktiviteter: Byfest, Årets Skjødser, Skt. 
Hans og Fugleskydning! Og du kan se billeder og læse 
om den flotte indvielse af Shelteret der fandt sted i maj. 

Der er læsestof nok til en sommeraften.

Redaktionen synes byens foreninger/festudvalget havde 
gjort et stort stykke arbejde for at få en fin Byfest op at 
stå i år - det var en hyggelig og sjov dag for både store og 
små. TAK skal I have!

Vi glæder os til de kommende aktiviteter i efteråret - se 
mere om dem her i bladet.

Og så efterlyses der nye kræfter til udlejning af borde og 
stole - måske noget for dig?

Redaktionen
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Vi tror at alle er klar over at vi har fået 
opført et fælles shelter på stadion.
Hvis ikke, er det da en fin ide at lægge 
vejen forbi.

Når man skal bruge shelteret er det 
åbent for alle og der er ingen behov for 
at fortælle det til nogen. Bare mød op 
med picnic kurven, kaffekanden, pølser 
til grillen, en spand med øl eller måske 
med en guitar.

Skulle der derimod være behov for at 
have det lidt for sig selv til et større 
arrangement, er der også mulighed for 
det. Giv os et praj hos SBIF (ring eller 
skriv til formanden) og vi sørger for at 
skrive jer på en booking liste. Denne 
liste er offentliggjort på www.skjoedby.
dk under fanen "Er shelteret ledig?"

Vi ser gerne at I har et gyldigt medlem-
skab til SBIF.

Rent praktisk vil vi sørge for at der er 
mulighed for at anvende et toilet i om-

klædningsrummet ved klubhuset. 

Affaldsstativ findes på stedet til egen 
pose, men der er desværre ingen tøm-
ning, så affald skal tages med hjem eller 
afleveres i container ved klubhuset.

Der findes brænde i skuret og det er 
en god ide at tænde op i god tid for at 
gennemvarme den store grill.

Indtil nu har der været 11 arrangemen-
ter i shelteret og det glæder os at dette 
nye sted i byen er blevet taget så godt 
imod.

De bedste hilsner - SBIF, Erling

Er shelteret ledigt?
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Shelterfolkene havde ventet dagen med 
længsel efter mange weekender og afte-
ner på stadion med at bygge. Den 3. maj 
blev shelteret officielt indviet. Sponsorer, 
hjælpere og Skjødsere var inviteret til 
reception i det blå med båndklipning og 
lidt til ganen.

Efter indvielsestale af SBIF formand 
Erling Stoltze dernæst af Jørgen Juul 
Jensen fra Lokale Aktions Grupper 
(LAG) præsenterede Jørgen Juul Jen-
sen den traditionsrige LAGkage til de 
fremmødte.

Efter den officielle indvielse var over-
stået blev shelteret og bålpladsen straks 
taget i brug. Den store grillrist blev 
hurtigt fyldt med bøffer, koteletter og 
pølser. Vejret viste sig fra sin omskifte-
lige side af så pladserne i shelteret var 
eftertragtede.

Jens Bay, SBIF

Indvielse af shelter
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Byfesten i Skjød - 2019
War du te a byfest. Så behøwwer du da it mæ te å snakk 
om et. A ka nu got fåtæl dæ nå:d allike wol.

Det var ikke bare vejret der var i hopla den 22. juni i år ved gadekæret – det var hele 
byen!

Som ved tidligere byfester havde arrangørerne sørget for at der var noget for enhver 
smag. Fra kaffe med blødt brød, over hæsblæsende fodbold drenge (mænd) og 
fedtdryppende pattegris til vandpjaskeri i gadekæret. Og så er vi ikke engang nået til 
festen om aftenen i Forsamlingshuset endnu.
Men lad os nu tage det fra en ende af og ligesom følge dagens program:

Kl. 9.00 
Morgenkaffe og en lille sang
En dejlig stille opstart på en meget 
vellykket dag. Menighedsrådet var igen 
vært ved et fælles morgenbord og med 
springvandet plaskende lidt i baggrun-
den, blev tonen slået an til et par kendte 
og stemningsfyldte salmer.

Kl.10.00 
Hoppeborgen pustes op                                                                    
Belært af tidligere erfaringer havde vi 
valgt en hoppeborg, frem for en hop-
pepude. Så skulle forældrene ikke hele 
tiden være parate til at samle et vild-
farent barn op fra jorden. Mange børn 
havde fået gnedet morgensøvnen ud af 
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øjnene og havde fundet frem til Lone og 
Tages indkørsel, hvor borgen igen havde 
fået lov til at tappe strøm. Tak for det 
Lone og Tage. Det blev meget vel taget 
imod kunne vi høre på de begejstrede 
jubellyde.

Foruden hoppeborgen var der andre 
aktiviteter for de mindre børn, såsom 
stigegolf, Kryds og Bolle, Vikingespil, 
kridtkunst på asfalt og dekoration af 
kager (mere om de der kager senere).
                                                                                                                                                      
             
Kl. 10.30 til 12.00 
Venskabsdyst i fodbold på Stadion
Om det egentlig er fordi at både Palle 
Jørgensen og Jens Fogh i år kan fejre 
50 års jubilæum som fodboldspillere i 

Skjød, at der blev spillet venskabskamp, 
vides ikke med bestemthed. Det viste sig 
i alle tilfælde at være en piv-god ide. I 
spredt orden ankom tilskuerne talstærkt 
til kampen mellem Skjød og øh – Skjød. 
Der var ganske vist tilført forstærkning 
af spillere fra omegnen på begge hold og 
den gode stemning blev i den grad for-
stærket af at Jens Johansen (Byens Auto, 
Hammel) havde medbragt sin trehjulede 
højttalervogn. Selvfølgelig blev det da 
også fejret musikalsk da Skjød overra-
skende gik hen og vandt den underhol-
dende kamp. Jens fik skruet tilpas meget 
op for: ”We are the champions” og de 
stærkt pustende spillere kunne få sig en 
velfortjent forfriskning og et brus, inden 
løjerne skulle fortsætte ved gadekæret.
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Kl. 12.30 
Helstegt pattegris med tilbehør  
Når Skjød Jagtforening hyrer Allan 
slagter til at grille en gris, så lugter det 
godt i hele byen og der var rigtig mange, 
der havde fulgt deres næse frem til gade-
kæret. Bordene i de to opstillede telte 
og alle bord-bænkesæt på promenaden 
var fyldt op med gris-gnaskende og 
øl-slubrende mennesker. Der blev hyg-
get og snakket og grinet, så jeg er sikker 
på at det kunne høres helt i Granslev. 
For folk med ”den lille sult” blev der 
også grillet pølser og det er vist ikke 
for meget at sige, at det blev den bedste 
street-food bod, som byen har oplevet 
længe.

Kl. 14.00 
Bydysten
Ved sidste byfest vandt landsholdet 

og de var så rystende nervøse for en 
grusom revanche, at de havde valgt at 
trække sig fra kampen. NEJ – det passer 
jo ikke.

Arrangøren af bydysten, Hanne 
Wind-Larsen, havde af praktiske år-
sager, valgt at sammenlægge deltagerne 
i to hold. Nordholdet havde som deres 
holdleder valgt Solveig Valentin. Sydhol-
det havde valgt Brian Nielsen Bentsen 
og dysten skulle udkæmpes i kanoer 
og kajakker i gadekæret. Lad blot det 
tørre tøj blive hjemme. Både børne- og 
voksenroere havde klædt sig praktisk på 
med klædelig orange redningsvest.

Der blev kæmpet i 3 discipliner: Stafet 
sejlads i kano og kajak, sidelæns sejlads 
i kano og til sidst opsamling af bolde i 
kano med passager. Der var ikke indlagt 
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nogen obligatorisk grønlændervending 
i kajak – den kom af sig selv senere. Set 
fra tilskuerrækkerne så det næsten ud 
som om Sydholdet havde indbygget en 
skjult indenbords motor i en af deres 
kanoer. Selvfølgelig kan man med den 
slags tricks (eller en god roer) sagtens 
komme først i mål. Sidelæns sejlads gik 
også rigtig godt for Sydholdet og kan 
måske tilskrives god træning i at kom-
me helskindet hjem fra værtshus. Til 
gengæld satte Nordholdet trumf på til 
den sidste disciplin og fik samlet flest 
bolde op på tid. Det var så vist nok her 
at Oliver præsterede en flot grønlænder-
vending i slutspurten.
Efter at have udråbt Sydholdet som årets 
vindere af bydysten (mange sejrs bille-
der) var der fri sejlads i bådene og det 
var der rigtig mange, der benyttede sig 
af. Har jeg glemt at nævne det gode vejr?

Kl. 15.00 
Kagekonkurrence, ”Den gyldne kage-
rulle”.
Det havde vist ikke rigtigt været vejr til 
at fyre op i bageovnen, da der i alle til-
fælde ikke var tilmeldt ret mange kager 
til konkurrencen. Der var dog nogle 
der havde bagt et par uofficielle kager, 
der sagtens kunne passe sammen med 
en kop kaffe. Det er så her at den kage 
børnene dekorerede tidligere på dagen 
kommer ind. Det var nemlig den der fik 
flest stemmer blandt de kagespisende 
gæster.

Marguerite Johnsen modtog stolt den 
gyldne kagerulle på hendes børns vegne. 
Det kan være at vi her fik givet starten 
på en ny version af kagebagedysten  -  
nemlig en kagedekoreringsdyst.
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Kl. 19.00 
Voksenfest i forsamlingshuset med live 
musik
Mange ivrige hænder sørgede for en 
meget effektiv nedtagning af al udstyret 
ved gadekæret, så vi kunne lige nå en 
”trucker vask” inden vi skulle sætte os til 
bordet i Forsamlingshuset. Godt og vel 
50 personer var mødt op til den velsma-
gende og rigelige buffet med tunmousse 
forret, 2 slags kød og en dessert, der var 
så lækker at den også lige kunne klem-
mes ind bag bukselinningen. Tak for 
mad Allan slagter og Forsamlingshus. 
Man skulle vel tro at folk havde fået 
snakket færdige i løbet af dagen, men 
efterhånden som der blev skænket vin, 
var der gang i snak og grin igen. Hvor 

godtfolk er, kommer godtfolk til.

Inden musikken blev sat på, skulle Årets 
Skjødser kåres. Alex Pedersen blev valgt 
med et komfortabelt flertal. 
Et to-mandsorkester sørgede for at brin-
ge stemningen op på et nyt niveau og 
musikvalget passede godt til det voksne 
publikum. Minsandten om der ikke også 
blev danset og det var godt og vel mid-
nat, inden de sidste måtte melde pas.

Samlet set er der ikke meget der kan 
gøres bedre. Vi prøver alligevel at spille 
nye ideer ind til næste gang.
Tak for et godt samarbejde til de andre 
foreninger  

SBIF, Erling
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Alex Pedersen er kåret til Årets Skjødser 
2019. Alex, med lidt hjælp fra Lone, er 
en suveræn vinder med et overvældende 
stort antal indstillinger. Tillykke til Alex.

Alex er lokal håndværker, tømrer af fag, 
altid hjælpsom og idérig, når der skal 
stilles an eller som i det sidste halve år 
været meget aktiv ved bygningen af det 
nye shelter.

Alex spiller fodbold og altid i godt 
humør selv om der har været tryk på 
i firmaet og i privaten, så er der også 

plads til at være et engageret bestyrel-
sesmedlem i SBIF. Når der skal grilles 
på stadion - ja hvem står ved grillen, det 
gør såmænd Alex og hygger sig med at 
vende pølser mens snakken går.

Kan der nævnes et projekt i Skjød for-
eningernes regi, som Alex ikke har haft 
en finger med i? Mon ikke det bliver 
svært.

Sidste års Skjødser, Poul Jensen, over-
rakte den store “vandre-skjødser” med 
nogle fine ord om at være født lokal og 
accepteret som ny lokal. Alex har bestået 
prøven. At være lokal er noget der skulle 
arbejdes for og det har ikke været svært 
for Alex at blive accepteret som lokal.

Der blev under indstillingen stillet 
ønske om, at vi oplyser hvem der ellers 
var indstillet. I år blev rigtig mange 
indstillet, det er flot og det viser, at der 
er mange som lægger et stort frivilligt 
arbejde i at gøre Skjød til en levende og 
spændende by, at bo i.

Foruden Lone, blev Heidi og Jens Fogh, 
Skjød Tidendes redaktionen, Lars Ege-
lund, SBIF, Erling Stoltze, Calle Lund, 
Jens Hulgaard og verdens bedste mor-
som ikke skal navngives her, indstillet. 
Det er da et flot felt.

Hanne Wind-Larsen

Årets Skjødser 2019
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Landsbydag - "part two"
Det er altså ikke fordi at vi har glemt indsatsen i foråret, men...

Der var lige et par opgaver vi ikke rigtigt nåede, så vi tillader os den uhørte frækhed 
igen at bede om en hånd (eller to).

Vi håber at rigtig mange møder op ved Klubhuset, 

Lørdag den 5. oktober, kl. 9.00

Det gælder specielt arealerne omkring gadekæret, som er blevet urskovs agtige. Vi 
satser på at trimme bevoksningen, så vi igen kan nyde synet fra flere vinkler.
Tag gerne et par waders eller lange gummistøvler med og et par gode handsker.

Vi starter med et rundstykke til en form for roll-call og så vil vi gerne sige tak for 
hjælpen omkring middagstid, ved at være vært ved en gang pølser på grillen, med 
dertil hørende drikkevarer. 

Vi ses i arbejdstøjet. SBIF - Erling.

Charlotte Caspersen
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Hjernemotion

Flyt en mønt 
Der er to rækker mønter, der ligger 
som vist på tegningen nedenfor.

Hvordan kan man ved at flytte kun 1 
mønt lave to rækker med 6 mønter i 
hver?

Find to ens elefanter visuel gåde
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Nat på Skjød Stadion
Så nærmer vi os weekenden på Skjød Stadion.

I år sker det lørdag den 31. august kl 11.00

Programmet starter med at vi mødes og hilser på hinanden.
Derefter vil man få en opgave, som man skal hjælpe med i løbet af weeken-
den. 
Derudover skal der laves mad af en ny kok.
I år vil menuen bestå af vildt kød og hvad kokken ellers finder på.
Der kommer overraskelser hele dagen.
Der vil være bål, hygge/lege og ellers bare afslapning ude i naturen.

Alle er velkommen til at deltage med eller uden børn/børnebørn.
Prisen vil være 50 for børn og 70 for voksne.
Der vil være frokost, aftensmad lørdag og morgenmad søndag.

Håber i har lyst og tid til at deltage.

Tilmelding og betaling kan ske til 
     Lone             28947403
     Patricia        23397054
     Dorthe         22830218

Betaling skal ske ved tilmelding via mobilpay.
Tilmelding senest den 24 august.
 
Mange hilsner
De unge Mødre
(der er blevet lidt ældre)
Der vil være mulighed for at sætte telt op 
fra fredag aften.
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Motion når det for alvor er sjovt
Vi prøver endnu en sæson

Konceptet er at vi har nogle Just Dance videoer på storskærm,
som vi "danser" til en times tid og får sved på panden.

JUST DANCE
Der er absolut plads til flere,

 sidste sæson var vi mellem 2 og 5 ;o)

onsdage kl. 17.30-18.30 
i klubhuset

Første gang bliver 
 den 28. august

Kontakt Mette Sig
mobil 51 89 65 79

mp@fus.dk
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Farvel ABELONE, farvel

Sct. Hans aften 2019 blev fejret på Stadi-
on omkring vores nye shelter.

De helt nye rammer, ved den store grill, 
gav lettere muligheder ved børnebålet 
kl.18.00. Der kunne poppes popkorn, 
laves snobrød og hygges i stor stil, mens 
vi alle ventede på at få fut i det store bål 
med heksen.

Renate fra Skræddergyden havde tilbudt 
at udføre en fantastisk fin heks med 
krum næse, magisk kost og flagrende 

kjole. Hun havde fået navnet Abelone.

Mens popkornene poppede ankom 
mindst 75 Skjød borgere for at få en pøl-
se fra grillen, en øl eller måske blot for 
at være sikre på at heksen blev skræmt 
ordentligt væk.

Klokken 20.00 blev det store bål tændt, 
et par lokale piger sang for på Holger 
Drachmanns vise og ganske som vi har 
forudset, lettede Abelone på sin færd til 
Bloksbjerg.

Farvel Abelone, farvel.
Alt i alt blev det en rigtig dejlig aften. 
En midsommeraften af den slags vi 
gerne vil have flere af med solrigt vejr, 
stille vinde og dejligt glade mennesker 
omkring os.

- og så er der lige lidt tørre facts fra 
leksi-kassen:
Den første i ilden
Traditionen med at tænde bål stammer 
fra 1600-tallet, hvor Sankthansbålet blev 
brugt til at fejre den danske midsommer.
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Desuden troede man på, at naturkræf-
terne var ekstra stærke den aften.
Derfor skulle man plukke lægeurter 
og dyppe sig i eller drikke af de hellige 
Sankt Hans-kilder, der havde en særlig 
helbredende kraft den aften.

Hekse på bålet
Men det er ikke kun de gode kræfter, 
der er på spil Sankt Hans aften. Også 
heksene er ude den aften, på vej til 
Bloksbjerg.

Bålet var dog ikke et henrettelsesbål, 
men skulle "kun" bruges til at skræmme 
heksene væk.

Skikken med at sætte en heksefigur er 
først blevet udbredt i starten af forrige 
århundrede, blandt andet efter en grup-
pe tyske indvandrere gjorde skikken 
kendt på Kolding-egnen.

Alligevel går tankerne tilbage til middel-
alderens hekseafbrændinger, når man 
ser halmfiguren brænde på bålet.

Midsommervisen
Traditionen med at synge Holger Drach-
manns Midsommervise er også en af de 

nyere skikke.

Sangen stammer fra det populære skue-
spil "Der var en gang" fra 1887, og så 
vidt vides blev den først forbundet med 
Sankt Hans bålet, da man brugte den til 
en midsommerfest på Jelling Seminari-
um i starten af det 20. århundrede.

Erling, SBIF
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Fugleskydning 2019

90 ÅRS JUBILÆUM
Skjød Jagtforening afholdt for 90sens-
tyvende gang Fugleskydning den første 
lørdag i juli. Vejrudsigten stod på let 
overskyet, sol og mulighed for regnby-
ger, og Bodtofteskoven udgjorde den 
smukkeste ramme.

Skjød Jagthorns-
blæsere startede 
dagen med at blæse 
“Samling”, fanen 
blev rullet ud og 
udfordrerne mød-
tes ved gadekæret, 
og drog i samlet 
flok til Kongen, 
Brian Nielsen på 
Korsgården. 

Kongen inviterede 
udfordrerne inden-
for og beværtede 
dem på fornem vis. 
Efter at have nydt 
en forfriskning hos 
Kongen, fortsatte 
selskabet til Bod-
tofteskoven, hvor 
der blev serveret 
kaffe og rundstyk-
ker. 

Efter dette begyndte indskrivningen og 
ca. kl 11.00 startede skydningen, med 37 
deltagende skytter.

Formiddagens skydning gik lidt lang-

somt, og inden frokost var næbbet, 
venstre vinge, venstre klo skudt ned.
Jagtforeningen havde i anledning af 
jubilæet sørget for helstegt pattegris til 
alle, men der var også mulighed for en 

pølse.

Efter frokost fort-
satte skydningen 
og halen, højre klo, 
højre vinge blev 
skudt ned. Tiden 
var nu så frem-
rykket at kronen 
blev sprunget over 
og man gik an på 
brystpladen.

Det holdt hårdt 
men det skulle 
afgøres hvem der 
skulle være årets 
Fuglekonge. 

Det lykkedes for 
Steen B. Pedersen 
at skyde brystpla-
den ned og dermed 
blive årets Fugle-
konge

 – STORT TILLYKKE TIL STEEN !!

Bestyrelsen takker for den store opbak-
ning til arrangementet.

Formanden
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SKJØD JAGTFORENING
FLUGTSKYDNING

Ahrensdal 14. september 2019 kl. 09.00

Niels Hellemann har været så venlig at stille areal til rådighed for årets 
flugtskydning.

Vi starter dagen med en kop kaffe og et rundstykke. Det sker på Ahrensdal 
(Frijsenborgvej 180).

Vi skyder efter først til mølle princippet, så det er muligt at komme i løbet af 
dagen og være med til at skyde. Skytter med jagttegn har fortrinsret.

Vi stiller fire lerduekastere op, så vi kan komme til at skyde både bag- og side 
duer.

Der er også mulighed for en konkurrence – nu ser vi.

I løbet af dagen vil der være mulighed for at købe øl, vand, kaffe og varm 
biksemad.

Tilmelding til Jens på 8696 1150 / 2090 7726 eller på mail skjoedjagtfor-
ening@gmail.com

Pris pr. deltager er 200,- kr.

Vi håber på en rigtig hyggelig dag. 
  

Vel mødt

På bestyrelsens vegne  
Jens

PS: HUSK AMMUNITION
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Bydysten 2019 på gadekæret

Tillykke til Sydholdet, som beholdt 
håneretten over Nordholdet.

Årets dyst mellem nord og syd foregik 
på gadekæret. Hvert hold fik udleveret 2 
kanoer og én børnekajak, som de skulle 
dyste i. De to hold gav anledning til fin 
underholdning. 

Der skulle roes og sejles:
• forlæns, baglæns og sidelæns, 
• opsamles bånd på tid, 
• stafet, med opsamling af flest bolde 

• og til sidst skulle der samarbejdes, da 
holdets både skulle sejle samlet rundt 
om øen.

Vinderen af dysten blev holdet fra syd, 
men  Nordholdet fulgte godt med. 
Måske skulle Nordholdet have haft et 
eller to handicap point, da de havde det 
yngste medlem med og han klarede det 
rigtig fint.

Hanne Wind-Larsen
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Hej Skjød tidende

Vi var igen til morgenmad og kaffe ved dammen Pinsemorgen sammen med Lotte 
og Poul. I år valgte Dann en tur i dammen, man er vel en Skjødser:-) 

Mvh Kirsten og René fra Hadsten 

Yoga-undervisning i Skjød
tirsdage kl. 17.30

 onsdage kl. 9.00 og 11.00 
Første undervisningsdag bliver 

 den 3./4. september 
Kontakt Rita Lund, mobil 22 68 53 04

mail: ritalund@pc.dk
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Høstgudstjeneste
Den 20. oktober inviterer Skjød Menighedsråd og Skjød 

Forsamlingshus til høstgudstjeneste med efterfølgende fæl-
lesspisning i forsamlingshuset.

Gudstjenesten starter kl. 17. i Skjød kirke 
ved Anne Martiny Kaas-Hansen.

Efter gudstjenesten byder vi på en festlig menu bestående af:

Helstegt svinekam med rødkål, brunede og hvide kartofler, 
dertil sødt og surt.

Herefter følger lagkage m/ kaffe og the.

Prisen for herligheden er 60 kr.pr. person.
Børn under konfirmationsalderen er gratis.

Drikkevarer sælges til rimelige priser.

Tilmelding senest den 13. oktober som sker ved nedskrevet 
kupon og lægges i postkassen ved forsamlingshuset, på mail: 

86960074@mail.dk eller på tlf. 86960943 efter kl.18.00

Vi håber på stort fremmøde og en hyggelig aften!

Skjød Menighedsråd og Skjød Forsamlingshus

Høstfest  Navn:
   Antal voksne:
   Antal børn:
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Fiskekonkurrence ved gadekæret
Træk en gammel sweater på og lade bare skægget stå -  -- 
Den legendariske konkurrence om at hive flest eller største fisk op af gadekæret 
afholdes 

Søndag den 29. september kl. 10 - 12.

Da vi slet ikke fik opfisket kvoten i 2018 håber vi på en dejlig dag for hele 
familien (både dem med og uden egen fiskestang) og selvfølgelig nogle gode 
fangster.

Reglerne er enkle:  Max. en fiskestang pr. person og ingen anvendelse af snurre-
vod eller bundtrawl. Der vil være præmier for største fisk og for flest fangede 
fisk.

Husk en fiskestang og spand til fangsten og så vil vi sælge pølser, kaffe, øl og 
vand

Gode sommerhilsner - Skjød Borger- og Idrætsforening

Udlejning af borde og stole
Conny ønsker at stoppe med at udleje borde og stole fra klubhuset.
Vi skulle gerne finde en anden til dette job.

Indtil videre overtager jeg det fra den 1. august.

Er der nogen der har lyst, giv venligst besked til 86960074@mail.dk
Hilsen Gitte Jakobsen.



24

Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Dato Arrangement Sted

August

5. Skjød IF  -  AIA Tranbjerg, kl. 19.00 Stadion

19. Skjød IF – Odder IGF, kl. 19.00 Stadion

28. Just Dance, kl. 17.30 Klubhuset

31. Nat på Stadion, kl. 11.00 Stadion

September

2. Skjød IF – BMI, kl. 18.30 Stadion

3. og 4. Yoga starter Klubhuset

14. Flugtskydning, kl. 9.00 Ahrensdal

16. Skjød - Korsholm, kl. 18.30 Stadion

29. Fiskekonkurrence, kl. 10.00-12.00 Gadekæret

Oktober

5. Landsbydag, kl. 9.00 Klubhuset

20. Høstgudstjeneste, kl. 17.00 Kirken og For-
samlingshuset


