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Godt nytår til alle skjødsere!
Vi håber 2021 bliver året, hvor vi kan begynde at ses til 
fester, fodbold og mange af vores traditionsrige arrange-
menter igen. 

I dette nummer øjner vi i hvert fald håb for det, da en 
særlig mini festival “Midtpunkt” er på tegnebrættet. Læs 
meget mere om den inde i bladet.

Vi har også en beretning fra “Coronaland version 2.0” og 
nyt om gadekærets ansigtsløft.

Der er nok at hygge sig med inden døre og hver for sig 
med det nye nummer af Skjød Tidende i hånden. Sammen 
ser vi frem til nye tiltag, aktiviteter og byfornyelse i det nye 
år.

Redaktionen

foto: Allan Svendsen foto: Hanne Wind
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Skolebakken 14

Hvor er der skønt i Skjød! 

Når jeg kommer kørende og ser kirke-
tårnet i det fjerne, bliver jeg simpelt-
hen så glad. Villads, Kamille og jeg er 
landet her på Skolebakken lidt ved et 
tilfælde. De sidste mange år har vi boet 
i Brabrand, et stenkast fra Villads og 
Kamilles far og bonusfar – som en del 
af en regnbuefamilie a la Silas Holst. Da 
det fædrende ophav købte ejendom lidt 
udenfor Haurum, begyndte jeg også 
at kigge efter bolig i Skovvangsskolens 
distrikt. Først efter lejebolig, da jeg 
aldrig har fået taget hul på boligmarke-
det i Aarhus, men for sjov skyld søgte 
jeg så også lige på huse til salg og faldt 
så pladask for Skolebakken 14 – perfekt 
størrelse og beliggende og i rigtig god 
stand, og pludselig var der ingen tvivl 
om, at jeg som 47-årig var klar til den 
nye rolle som boligejer. 

Efter 29 år i Aarhus (selvom min første 
hovedregning sagde 19 år – og selv det 
lød som mange år ;-)) er det skønt at 

være kommet tættere på naturen igen. 
Jeg kommer oprindeligt fra Fur, en lille 
ø i Limfjorden, så jeg er vokset op i et 
lille samfund og ser en stor værdi deri. 
Jeg håber, at mine børn med tiden får 
samme glæde af fællesskabet og af, at 
man kender hinanden. Som tilflytter til 
et nyt område skal jeg dog lige vænne 
mig til, at jeg skal bruge gps for at finde 
Rema, apotek og pakkeshop – og at der 
er lidt længere, end jeg er vant til. Der 
står ”Øve planlægning” på min to-do-
liste ;-)

Villads er 10 år, gamerdreng og er startet 
i 46d på Skovvangsskolen, Kamille på 12 
går i 6. klasse på sin gamle skole. Hun er 
frygtelig hesteglad og går på rideskolen 
i Sabro, hvor hun har part på Jackpot. 
Skulle der være en hest her i Skjød, 
der trænger til nus og strigling, er hun 
helt sikkert klar. Jeg selv arbejder som 
pædagog i en vuggestue i Aarhus, hvor 
jeg dagligt glædes både over børnene og 
over at kunne gøre en forskel. Villads og 
jeg spiller Pokemon Go, så måske har I 
set VilladsDog og EvikaPP i de to gyms. 

Vi har desuden udvidet vores familie 
med to skønne kattekillinger, Pixie 
og Cassie, så dem kommer I nok til at 
møde, når I går tur heroppe ved shelte-
ret. 

Vi glæder os til at tage del i fællesskabet 
herude og til at få hilst på flere af jer. 
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9 liter Glögg
- og så et par juletræer

Det gik jo så fint, så fint med at sælge ju-
letræer fra Alex og Lones campingvogn 
Vera i 2019, at vi gjorde det igen.
Altså – den 2. Søndag i Advent blev 
Vera parkeret på parkeringspladsen ved 
gadekæret og der blev pyntet forsvarligt 
op. Som noget helt nyt blev der også sat 
to brændefyrede fyrtønder op, for at 
lokke besøgende til og for at have noget 
at varme sig ved. Det var ikke nogle 
helt almindelige brændetønder – næh 
nej. Her var der nemlig tale om rustfrie 
tromler fra vaskemaskiner (vistnok Mie-
le og AEG). Fint skulle det være.
Igen i 2020 fik vi levering af meget flotte 
træer fra Christian Møller-Nielsen på 

Landsbækvej. Med vanlig sans for for-
nyelse og ekspansion valgte vi at sætte 
hele 12 træer til salg – og de blev næsten 
revet væk. Det er altså en aktivitetsstig-
ning på 50% fra resultatet i 2019. Man 
skulle næsten tro, at vi aldrig har lavet 
andet.

Der var dejligt mange, der kiggede ind 
til noget gedigent julehygge, selvom 
det ikke altid var de fine nåletræer, der 
lokkede mest. Eller som Jytte Hedegaard 
sagde (imellem to mundfulde Glög-
g):”Jeg er slet ikke hjemme i år, så jeg 
gider ikke at tumle med et juletræ”.
Der skal selvfølgelig både besøgende og 
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opvartere til at skabe en hyggelig dag, og 
der var godt med begge dele. Samlet set 
fik vi holdt kulden lidt på afstand med 9 
liter varm Glögg, en pose Pebernødder, 
to vaskemaskine tromler og en elektrisk 

varmelampe. Det lyder næsten som 
noget der kunne været hevet ud af en 
Olsen Banden plan.

Jeg synes også, at vi skylder en stor tak 
til opvarterne:

Lone, som sørgede for stearinlys og 
julepotpourri på grammofonen.

Louise, som havde fast arbejde ved 
Glögg bowlen på gasblusset.

Heidi, som kom med lune æbleskiver, 
opvarmet i den hjemlige ovn.

Alex, som gav den som ”Lunte, der lun-
ter rundt” og spredte god stemning.

Silje, som langede varer ud fra cam-
pingvognen, så vi ikke kom for tæt på 
hinanden.

Julen er nu en dejlig tid, ikk´?
Erling - SBIF
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Corona vol. 2.0
“Men altså, hvis din butik ikke har 
sprit, wc-papir og gær, så er det jo en 
skod-butik!”, siger Nynne.

“Men du har slet ikke mundbind på, så 
du må ikke være her - nå”, siger Nynne.

Sådan lyder legen fra Nynnes nye butik 
på Skræddergyden 32, og inden I får 
forventningerne op, så fører butikken 
som sagt ikke de gængse 2020-varer, 
altså sprit, wc-papir og gær, så der er 
ingen grund til at komme rendende! 
Samt der er mange strikse regler om 
afstand, sprit og mundbind, som er 
praktisk talt umulige at overholde, hvis 
du spørger butiksindehaveren Nynne (4 
år), fordi folk lytter jo ikke efter, hverken 
familien i hjemmet eller de der besøger 
butikken. Ude holder hun sig heller ikke 
tilbage. Når hun en sjælden gang er med 

ude og handle, står hun som en soldat 
ved spritflasken. Netto har flere gange 
spurgt, om de må låne hende som Coro-
na-politi, så efter 4 ugers intenst samvær 
hen over jul, overvejer vi, om det skulle 
være Nynnes karriere.

Og der er hun jo skarp den lille størrel-
se, for på mange måder minder coro-
na-restriktionerne om en religion, vi 
gradbøjer den efter behov og hvad man 
lige lyster... så det skal jo nok gå godt! 

Men nu er det anden omgang lockdown 
i Corona-pandemien, så denne gang var 
vi beredt, eller der er i hvert fald ikke 
blevet hamstret nær så meget wc-papir. 
Det fås i hvert fald stadig i Netto (sådan 
lige lidt public service).

Men da storcenteret lukkede, var alle i 
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panik, men det er endnu ikke lykkedes 
mig at opklare, hvad man kan købe i 
et storcenter, som man ikke kan købe 
andre steder. Det skal jeg bestemt ind og 
undersøge, når de engang åbner igen!

Derfor er jeg umenneskelig glad for, at 
vi går ind i 2021 med en vaccine. Hele 
2020 har danskerne skreget på en vac-
cine, og det kunne kun gå for langsomt. 
Vi gider ikke mere lugte til vores egen 
morgenånde i mundbind, deltage i flere 
trælse Skype møder med folk, der ikke 
kan indstille deres kamera og give hin-
anden akavede albuehilsner! Næh nej.... 
men så kom vaccinen! Men hov kom 
den ikke lige hurtigt nok, har den ikke 
bivirkninger? Og jo det har den sikkert, 
men at tænke sig! Selve sygdommen har 
også mange trælse bivirkninger så som 

døden. Som en professor fra Aarhus 
Universitet beskrev det, så er det som at 
køre med sikkerhedssele, du kan stadig 
køre galt, men sandsynligheden for, at 
du kommer ud af ulykken uden mén, er 
større. Og så er det jo også en frygteligt 
egoistisk ting at fravælge en vaccine. 
Men hvorfor lytte til manden der har 
gået mere end 20 år i skole, lyt da hellere 
til alle Facebook professorerne, det går 
jo supergodt for USA!

Hver gang det går skidt i Danmark, så 
kan vi jo berolige os med, at det går end-
nu værre i USA. Og det er jo i sandhed 
betryggende. Så skål på det og godt 
nytår! Vi glæder os til at se, hvad 2021 
bringer.

Karina - SBIF

På gensyn til Skjød
Skjød og vores dejlige hus på Skræd-
dergyden 32 har dannet nogle trygge og 
skønne rammer, om vores lille familie. 
Vi har værdsat landsbylivet og nydt den 
skønne natur omkring byen. 

Skjød rummer så meget glæde og liv, vi 
er vilde med det og vi kommer sådan til 
at savne det. Desværre har vi drømme 
der ikke kan realiseres i vores nuvæ-
rende bolig, derfor søger vi en lille gård 
med lidt jord til, et nyt og spændende 
eventyr for vores familie.
 Vi har solgt huset og forventes at flytte 
ud 15. februar 2021.
 

Vi ønsker jer alle alt godt fremover, vi 
kommer nok til at holde øje med byen 
og kigge ind fra tid til anden.
 
Hilsen Nynne, Bastian, Carsten og 
Karina.
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Skjød Borger- & Idrætsforening
Generalforsamling 2021

Udsat – Udsat – Udsat – Udsat

Vi bliver desværre nødt til at vente med at melde en dato ud for den kommende 
Generalforsamling.

Det er selvfølgelig på grund af risikoen for at få tør hoste og feber, at vi ikke kan 
lægge os fast på en dato endnu. Vi vender tilbage, når Danmark kan åbne lidt mere 
op.

SBIF - Erling
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Skjød Forsamlingshus 
indkalder herved til 

ordinær generalforsamling 2021 
i Skjød Forsamlingshus,

onsdag d. 3. marts kl. 19.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden Gitte Jakobsen
3. Regnskab ved kassereren Pia Lokmann Stoltze
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. På valg er:
    Birgit Sehested
    Hanne Wind-Larsen
    Carl Christian Lund
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
    Gitte Jakobsen
    Pia Lokmann Stoltze
6. Valg af suppleanter. Nuværende suppleanter er:
    Christian Nørgaard
    Keld Jakobsen
7. Valg af revisorer. Nuværende revisorer er:
    Bjarne Andersen
    Anne Østergaard Kristensen
8. Eventuelt

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

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse generalforsamlingen pga. corona-restrik-
tioner, vil vi meddele aflysningen på Skjøds hjemmeside og via Skjøds Face-
book-gruppe samt maillisten.

Godt nytår til alle skjødsere fra bestyrelsen i Skjød Forsamlingshus
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Midtpunkt 

Tirsdag d. 15.juni til lørdag den 19. juni 2021

Vi trænger til at være sam-
men! Mødes omkring musik, 
sport, kultur og bare have det 
sjovt sammen. Og det skal vi. 

Derfor er en gruppe igang med at ar-
rangere Midtpunkt i Skjød. Foreløbigt 
er det tænkt som et samarbejde mellem 
4 landsbyer midt i Favrskov Kommune. 
Skjød, Vitten, Granslev og Lyngå.

Det er meningen at der skal være en 
masse forskellige aktiviteter, både for 
de unge og for det mere modne pub-
likum. Aktiviteter der kan udføres 
på tværs af aldersgrupper, eller noget 
der rammer mere specifikt. 

Fremfor alt skal vi være meget sam-
men udendørs og genopleve hvordan 
naturen kan være både lærerig, le-
gesyg og eventyrlig. Der skal i al fald 
være ”højt til loftet” og godt humør

Der bliver rejst et stort ”cirkustelt”, så 
vi kan invitere besøgende indenfor 
til de programpunkter, der kræver 
tørvejr og en scene.

Der er nedsat en styregruppe, som 
koordinerer de planlagte aktiviteter. 
Men der vil blive brug for mange 
hænder og vi håber I vil være med 
til at skabe Kulturens, Naturens og 
Festens Midtpunkt.
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Mest for de ældre:
Foredrag med lokalhistorisk rele-
vans, Gin smagning fra lokalt de-
stilleri, Fællesspisning med et mul-
tietnisk twist, sceneoptræden med 
aktuel underholder eller foredrags-
holder, dans som i gamle dage

Mest for børn og unge:
Skov-bingo med naturvejleder, 
gøglerskole med erfaren gøgler, 
halmballe labyrint og hoppeborg, 
børne- og ungdomsdisco, hønseskid-
nings bingo, musikskolen for de små, 
skydetelt med instruktør, professio-
nel racerbils simulator med instruk-
tør, tilberedning af “vildmarks mad” 
og overnatning i shelter

Mest for de sportslige:
Cykelløb imellem landsbyerne, fod-
boldturnering, Taekwondo opvis-
ning, byernes kamp på alternative 
sportsgrene

Alle aldre og interesser: 
Bagedyst med erfaren bager som 
dommer, musik underholdning med 
etablerede bands, tombola og baga-
gerums marked, skattejagt i byen, 
”Scenen er din” med lokale talenter, 
trylleshow med berømt kunstner, 
bydyst som ”2 fag frem”

Deltagere
De 4 involverede sogne omfatter 
ca. 1800 indbyggere (tal fra 2020) i 
alle forskellige aldre. Det er i første 
omgang de mennesker vi gerne ser 
deltage i arrangementerne. Desuden 
håber vi at kunne tiltrække familier 
fra hovedbyerne, som gerne vil være 
med til at opleve hvordan vi ”swinger 
sammen” ude på landet.

Vi glæder og til at fejre sammen til 
sommer!
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Byrum ved gadekæret i Skjød

Siden vi første gang skrev om udviklin-
gen af et byrum ved gadekæret i Skjød, 
er der sket en løbende udvikling. Det 
var vist i november 2019, at den første 
artikel kom i Skjød Tidende, med en 
stemningsfyldt tegning, udført af Uffe 
Danielsen.

Derefter gik vi i gang med at søge øko-
nomisk støtte til at gennemføre projektet 
og har fået fin opbakning fra 4 puljer, 
sådan at vores egenbetaling forventes at 
blive meget lille. Selvfølgelig får vi brug 
for byens opbakning i form af frivilligt 
arbejde, som er forudsat til 200 timers 
arbejde.

Projektudvikling siden 
oprindelig ansøgning:
Da en af de tilskudsgivende fonde, 
RealDania / Underværker, stillede betin-
gelse om, at vi modtog ekstern arkitekt-
faglig rådgivning, er projektet nu blevet 
udviklet og forbedret.

Vi gik i efteråret 2020 i samarbejde med 

Gustin Landskab A/S, som har gennem-
arbejdet vores oprindelige udformning 
af det nye byrum. Resultatet af deres 
arbejde er blevet en meget helstøbt plan, 
med mange anbefalinger og forbedrin-
ger. 

De væsentligste forandringer 
fra vores egen udformning:
• Projektbeskrivelsen fra arkitekten er 

udformet som en ”Helhedsplan”, der 
specificerer fokusområder i to faser. 
Det aktuelle projekt med promenade 
og gangbro som Fase 1 og det frem-
tidige projekt med ungdomshjørnet 
nord for gadekæret som Fase 2. 

• Den partielle skærmvæg mellem op-
holdsområde og gangbro er erstattet 
af en dynamisk opbygning af hele 
arealet, nærmest som en ”spansk 
trappe”. 

• Den handicapvenlige adgang til 
promenaden udføres som en ter-
rænmæssig rampe mod Øst, for at 

 Promenaden set fra vandsiden – layout Gustin Landskab / Nina Walsh
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overholde kravene om maksimal 
stigning på adgangsvejen. 

• Bredden på opholdsområdet er øget 
med omkring en meter. Dette for-
bedrer såvel de visuelle som prakti-
ske egenskaber. Opholdsarealet øges 
dermed fra ca. 140 til ca. 180 kvm. 

• Gangbroen ved vandfladen ændres 

fra at være samme niveau over hele 
længden, til at være udført med 
geometriske niveau spring. 

• Efter anbefaling fra arkitekten er 
både design og materialer vigtige for 
bæredygtighed. Derfor bliver over-
flader og strøer udført i det miljørig-
tige og Svanemærkede  
ThermoWood

Promenaden set fra gadekær – layout Gustin Landskab / Nina Walsh

Finansieringen er på plads
Projektet er nu fuldt finansieret gennem 
tilskud fra lokale eller landsdækkende 
fonde:
LAG – Randers/Favrskov , inklusive 
kommunal medfinansiering fra Favr-
skov Kommune.
RealDania fonden  (Underværker pul-
jen)
Nordea Fonden  (Her-Bor-Vi puljen)
Landsbyrådet Favrskov

Arkitektens plan
Arkitekten har udført en meget fin 
præsentation af det reviderede projekt 
(se de følgende sider) og den er nu sendt 
til de tilskudsgivende fonde til endelig 
godkendelse. Vi afventer spændt deres 
tilsagn, så vi kan komme i gang med det 
praktiske arbejde. 

Hvis der er nogen, der gerne vil have 
denne plan tilsendt, er I meget velkom-
ne til at få den sendt digitalt fra mig. 
Bare skriv mail til:  piaerling@gmail.
com eller find den på http://skjoedby.
dk/   SBIF - Erling
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SBIF ønsker jer alle et rigtigt Godt Nytår
I forbindelse med opkrævning af 
kontingent for 2020 gik den samlede be-
styrelse fra dør til dør. Det har været en 
meget positiv oplevelse og rigtig hygge-
ligt at ”hilse på”, både til nye beboere og 
til ”de gamle kending”.
Vi gør det helt sikkert igen.

Ikke bare var det hyggeligt, men vi har 
også oplevet en helt fantastisk opbak-
ning til det vi går og gør. Selvom 2020 
på mange måder har været lidt træls, 
har dette altså været et godt lyspunkt.

Vi siger mange tak for jeres støtte og kan 
se, at vi også har fået mange nye med-
lemmer i foreningen.

Velkommen!
Lad os håbe at 2021 bliver noget ander-
ledes, og at vi kan gennemføre de fleste 
af de aktiviteter, vi har planlagt for året.

Skjød Borger- & Idrætsforening
Heidi, Karina, Louise, Jens, 

Alex, Carsten og Erling
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Oldboys-hygge i en Coronatid
Lørdag d. 24. oktober var dagen, hvor 
Skjød Oldboys skulle holde sæsonaf-
slutning. Normalt mødes spillere om 
eftermiddagen til en eller anden akti-
vitet, og så holdes der fest om aftenen 
med påhæng. Som vi alle ved, er der en 
vis virus, der hærger, og det gjorde den 
også i oktober. Derfor måtte vi i festud-
valget finde en alternativ måde at holde 
afslutningen på. Med det indendørs 
afstandskrav mente vi ikke, at det var 
forsvarligt at holde et indendørs arran-
gement, så derfor blev det besluttet, at vi 
skulle bruge Shelteret på Skjød Stadion. 
Spillere og personer omkring holdet 
blev derfor bedt om at møde på stadion 
kl. 13.00 omklædte. 

Der var truet med Coopertest for at se, 
om formen var blevet bedre i løbet af 
den Corona-reducerede sæson. Testen 
blev udført og viste, at langt de fleste var 
i kanon (dårlig) form, og at det ikke ville 
skade med selvtræning i vinterpausen. I 
løbet af eftermiddagen havde vi mange 
sjove konkurrencer, blandt andet spille-
de vi kofodbold, og det var et under, at 
der ikke var nogle, der kom alvorligt til 
skade. Andre konkurrencer var nogle 
alternative petanquekampe med både 
frisbees, fodbolde og håndbolde. Hvilket 
hold, der vandt, står lidt hen i det uvisse. 

På trods af, at vi som hold vist aldrig har 
fået så få point i en sæson, og indkasse-
rede rigtigt mange mål imod os, var det 
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vores dygtige målmand Jan Fagerlin, der 
fuldt fortjent fik flest stemmer i løbet af 
året, og Jan modtog derfor fiduspokalen. 
Også vores forsyningsmester Jens Johan-
sen fik en anerkendelse for at sørge for 
at grille pølser til os efter alle hjemme-
kampe og også sørge for, at vi har lidt at 
skylle ganen med efter de hårde kampe.
Viktor Falkenberg modtog også lidt 
godter for at være behjælpelig med at 
holde vores hjemmebane i god form. 
Udover det, er Viktor også en meget sta-
bil hepper på lægterne, og han bidrager 
også altid med god hjælp i opvarmnin-
gen. 

Vores ihærdige holdleder Keld Jakobsen 
var desværre forhindret i at deltage, men 
også han og ”vaskekonen” Gitte fik en 
erkendelse for indsatsen i løbet af året.

I løbet af dagen og ud på aftenen kunne 
vi varme os både ved bålet og med 
grillpølser i vores gode Shelter, og efter 
en hyggelig dag på stadion slingrede 
jeg ned af Bygaden, så jeg var hjemme 
inden festen ifølge restriktionsreglerne 
skulle slutte inden kl. 22.

Bjarne Andersen 
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Fiskekonkurrencen 2020
Mange arrangementer har måttet aflyses 
i 2020 pga. “I ved hvad”, men lige netop 
i begyndelsen af oktober kunne SBIF 
indbyde til den traditionsrige fiskekon-
kurrence ved vores fine gadekær. 

Det var en kold dag med masser af frisk 
luft og god plads, og der var mødt en 
lille flok af byens gæve børn og voksne 
frem. Flere hundeluftere og interessere-
de lagde også vejen forbi i løbet af de par 
timer, hvor der blev fisket på livet løs. I 
2020 var det ikke stimer af fisk, der blev 

hevet op af dammen. Der var et - måske 
historisk - ringe udbytte. Til gengæld 
fik Sigurd Thomsen en ordentlig krabat 
på krogen! Tænk at der er fisk på den 
størrelse i gadekæret. Det var vi alle 
imponerede over. Den flotte karpe kan 
ses på billedet.

SBIF trakterede med pølser på grillen 
og sodavand til. Det var en rigtig fin for-
middag - tak til SBIF for arrangementet.

Solveig Johnsen
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Skjød Jagtforening
Generalforsamling

Bestyrelsen i Skjød Jagtforening har vedtaget, at den årlige generalforsamling i 2021 
aflyses.

Dette sker i lyset af den pandemi landet er ramt af, og de restriktioner dette har 
medført med hensyn til forsamlinger.

Formandens beretning og regnskabet vil blive tilsendt umiddelbart efter den 5. 
februar, hvor generalforsamlingen skulle have været afholdt.

   Med venlig hilsen
   På bestyrelsens vegne
   Jens Hulgaard
   Formand

FFAASSTTEELLAAVVNN
Æv, æv og atter æv....
Coronaen bliver ved med at vise sig 

fra sin værste side.

Så derfor bliver vi desværre nødt til 
at aflyse fastelavnssoldaterne i 2021. 

Vi vender tilbage i 2022.....

Stort KRAM til alle soldater 
og bidragsydere 

fra fastelavnsudvalget
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Se bladet i farver - søg på Skjød Tidende .pdf

Dato Arrangement Sted

Februar

Marts

3. Skjød Forsamlingshus holder ordinær
generalforsamling, kl. 19.30

Skjød  
Forsamlingshus

April

Maj

Juni

15.-19. Midtpunkt Stadion

"Musvåge i Skjød", Mette Sig


