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Så er der atter læsestof til de lidt kortere dage vi går i møde.
Det er dejligt, at der igen er begyndt at komme gang i de 
gode aktiviteter, vi har været vant til at have i Skjød. 

Efteråret er skudt godt i gang med et spændende loppe-
marked i fantastisk vejr og i efteråret følger Fiskekonkur-
rencen og vores advents- og julearrangementer trop. 

Læs også om Farfars Grøntsagsbod på Glæsborgvej og om 
Sall Whisky - der indeholder byg fra markerne omkring 
Skjød.
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Sankt Hans 
Med stor fornøjelse kunne menigheds-
rådet og SBIF afholde årets Sankt Hans. 
På en dejlig onsdag aften var der stor 
tilslutning til både den traditionelle 
gudstjeneste og efterfølgende Sankt 
Hans bål. I bålhytten havde Solveig og 
Simon sørget for børne bål og snobrød 
før selve bålet blev tændt. 

Efter sidste års genstridigheder med 
bålet, lykkedes det i år at få sendt heksen 
sydover i god stil til lyden af fællessang 
og munter stemning.

SBIF og menighedsrådet siger mange 
tak for opbakningen til arrangementet.

Jens Bay Madsen/SBIF
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Loppemarked i Skjød
Den 5. september skinnede solen over 
hele byen. Den skinnede ikke blot fra 
oven, men Skjød by skinnede med ikke 
mindre end 26 loppestande fordelt 
rundt i hele byen. 

Ideen til et sådant loppemarked opstod, 
da TV2 Østjylland bragte en reportage 
om et lignede loppemarked i Hørning. 
Jeg tænkte, at det måtte vi også kunne 
stable på benene i Skjød. Efter at næsten 

alt har været aflyst i halvandet år, kunne 
vi vist godt trænge til, at der skulle ske 
noget. Jeg skrev om ideen på Skjøds 
Facebook side og et lille skriv blev også 
bragt i sidste nummer af Skjød Tidende. 

Det tog ikke lang tid, før flere havde 
tilkendegivet, at de ville være med. 
Standene skulle være åbne fra kl. 10-16 
og inden vi åbnede, cyklede jeg rundt 
til alle med et kort over standene, så 

besøgende kunne guides videre til andre 
stande. Jeg synes vi havde en fanta-
stisk dag med mange besøgende. Vi fik 
snakket med folk fra byen, men også 
folk udefra. Selv mødte jeg en tilflytter 
fra Skræddergyden 42. Hun har boet i 
Skjød i næsten 2 år, men jeg havde ikke 
mødt hende før, trods det, at hun bor 
lige op til vores mark. Det beviser vel 
kun, at vi trænger til at mødes på kryds 
og tværs. 
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Loppemarked i Skjød
Ved sportspladsen og på Frijsenborgvej 
145 blev der solgt kaffe og kage for 5 kr., 
som ubeskåret går til opretholdelse af 
byens hjertestarter. Det blev kun til 100 
kr., men lidt har vel også ret. Jeg håber 
alle kræmmere havde en god dag og må-
ske skal vi lave noget lignende en anden 
gang. 

Nu har vi fået lidt erfaring. Det kan 
være, at standene skal samles lidt mere, 

måske skal alle stande samles. Det kan 
der være mange meninger om, men 
indtil videre vil jeg blot sige tak til alle, 
der bakkede op om arrangementet, såvel 
kræmmere som besøgende.

Henny Josefsen
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Invitation        

til indvielsen af 
Byrum ved gadekæret i Skjød

Nu har vi talt og talt og talt om det længe, 
men nu er den god nok.

Arbejdet er gået i gang og forventes færdigt medio 
November. Derfor tør vi godt invitere alle til at se det 

færdige resultat og fejre det sammen.

Fredag den 19. November, kl. 15
Vi vil ved den lejlighed servere nogle forfriskninger 

(læs drikkevarer) og en let buffet. 

LAG Randers/Favrskov kommer helt sikkert med de-
res gode LAG-kage og i det hele taget håber vi på en 

festlig eftermiddag.
Tilmelding er ikke nødvendig

SBIF - Erling
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Byrum ved gadekæret i Skjød
Nedbrydning ved rå muskelkraft og ...

Sådan forventes det færdige resultat i efteråret 2021  

Vi har fået fuldt tilskud til projektet, 
under forudsætning af, at vi sammen 
leverer 200 timers frivilligt arbejde.

Efter denne seneste artikel i Skjød Ti-
dende og flere omtaler på Facebook, er 
der kommet en overraskende opbakning 
til at få brudt den næsten 20 år gamle 
promenade ned.

Den 13. august blev kædesaven for 
første gang sat på arbejde og de gamle 
egeplanker var ikke så svære at skære i 
og sad efterhånden ikke ret godt fast i 
underlaget. Man siger, at al begyndelse 
er svær, men de fremmødte fik udført 
en rigtig god start, så det var lettere for 
det næste hold at fortsætte arbejdet i 
weekenden 21. og 22. August.

De opskårne egeplanker blev kørt op 
til brændeskuret ved Shelter, hvor det 
sagtens kan finde anvendelse. Der var 
endda god hjælp fra spejdere, som hav-
de planlagt overnatning i shelter. Da der 

ikke var mere plads i eller ved siden af 
brændeskuret, blev de resterende plan-
ker kørt på genbrugspladsen sammen 
med de trykimprægnerede bjælker.

Godt begyndt kan være det samme som 
halvt fuldendt – næsten

Promenaden set fra vandsiden
 – layout Gustin Landskab / Nina Walsh
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Hjælpsomme spejdere og Jens Fogh ved 
shelter

Det er godt med mange hænder

Det var både ”Tordenskjolds soldater” og nye tilflyttere, der hjalp

Selv om det ikke skortede på ivrighed eller armkræfter, var det alligevel dejligt også 
at få hjælp fra vores lokale vognmand. Da vi skulle til at fjerne de næsten udgåede 
træer, kom Henning Bach lige over med lastbilen og ”grabben”

Hydraulik vinder nu alligevel over rå muskelkraft
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Den økonomiske side
Som tidligere nævnt er projektet fuldt fi-
nansieret under 4 forskellige ordninger. 
De ser alle gerne at man selv medfinan-
sierer og det gør vi ved at levere frivilligt 
arbejde, både ved nedbrydning og sene-
re når der skal etableres en terrænmæs-
sig handicapadgang langs Kirkestien og 
plantes ny beplantning.

De 4 fonde og tilskudsordninger består 
af:
• LAG – Randers/Favrskov, EU-til-

skud og kommunal medfinansiering 
fra Favrskov Kommune.

• RealDania fonden, (Underværker 
puljen)

• Nordea Fonden, (Her-Bor-Vi pul-
jen)

• Landsbyrådet i Favrskov Kommune.

Desuden er det ikke helt uvigtigt at Fav-
rskov Kommune har tilbudt at hjælpe 
os med mellemfinansiering, hvilket gør 
det meget nemmere at styre likviditeten 
i projektet.

Kan vi så snart komme i gang ?
Skjød Borger- & Idrætsforening (SBIF) 
har netop tegnet kontrakt med en ho-
vedentreprenør, som skal stå for de fleste 
opgaver. Vi har valgt at samarbejde med 
tømrermester Alex Pedersen ApS, som 
vi har gode erfaringer med fra byggeriet 
af shelter. Alex Pedersen har således 
også ansvaret for punktfundamenter, 
stålkonstruktion, el-arbejde og selvføl-
gelig tømrer-arbejdet. En samlet entre-
prise på kr.650.000,- incl. moms.
Arbejdet er i skrivende stund egentlig 
allerede i gang hos leverandøren af 

stålkonstruktionen, CLC-Rustfri Aps i 
Hammel, men arbejdet på pladsen for-
ventes at starte medio September 2021

Hvornår kan vi regne med at 
arbejdet er færdigt?
Den skitsemæssige tidsplan ser sådan 
ud:
• Nedbrydning af eksisterende 

plankebro August 2021  -  frivilligt 
arbejde

• Nedstøbning af punktfundamenter 
og montering af stålkonstruktion 
September 2021

• Tømrerarbejde med terrassebeklæd-
ning og opbygning af niveau-trapper 
Oktober 2021 

• Handicaprampe og beplantning 
Oktober 2021  -  frivilligt arbejde

• El- arbejde med ny eltavle, ind-
byggede LED lys og stikkontakter 
Oktober - November 2021

• Projektet forventes afsluttet medio 
November 2021

Hvad med en festlig indvielse?
Der er planlagt indvielse af det nye 
byrum med servering af forfriskninger 
og et lettere tag-selv-bord, og alle er 
inviterede til at komme og tage den nye 
promenade i øjesyn.

Fredag den 19. november, kl. 15  
(se også annonce andetsteds i bladet)

 SBIF – Erling
 Mail   piaerling@gmail.com
 Mobil  30 26 04 33
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Landsbyen Skjød
“Vi er flytter på landet”, fortalte vi vidt 
og bredt, da vi havde købt Kirkeskovvej 
22. Marker og skov og egen stald med 
plads til kommende heste. Efter at havde 
boet over et årti i Århus med naboer, 
caféer, larm og ballade opfattede vi vores 
nye hus, som et rigtigt landhus langt ude 
på bøh´eren.

Et hold venner fik dog sagt til os, “I bor 
da ikke på landet, I bor i en landsby!”.

Og det skal jeg love for vi gør, bor i en 
landsby med liv og leben. Der gik ikke 
længe, før der blev banket på vores dør 
og formanden for Skjød borger- og 
idrætsforening trådte ind med et blad 
(Skjød Tidende) i hånden, samt en op-
fordring til at engagere os i landsbylivet. 
Vi var dog midt i en større ombygning 
på dette tidspunkt, så tiden var ikke lige 
til det. 

Vi fik dog en fortælling om alt det byen 
rummer. De forskellige foreninger, ar-
rangementer i løbet af året og kommen-
de planer for byen. Og hold da op, der er 
gang i den.

Der er stolte traditioner, som år efter 
år bæres videre af byens ildsjæle. Der 
tages hånd om byens børn med gratis 
chokoladekalendere, juletræsfester, 
fiskekonkurrencer i det ret så impone-
rende Gadekær, samt Sankt Hans fest, 
fugleskydnings konkurrencer og jeg kan 
blive ved.
 

Da vi lige flyttede herud for nu 3 år 
siden, tog vi dette billede. Jeg sendte det 
i sjov til min søster med en reference til 
det vilde vesten, hvor vindheksene triller 
hen over den øde jord. 

Min sjovhed faldt dog hurtigt til jorden, 
for Skjød er alt andet end øde. 

Hvis du flytter til landsbyen og gerne vil 
møde nye mennesker, er der rig mulig-
hed for det. Om det er igennem inte-
ressefællesskaber som fodbold, ridning, 
cykling eller udvikling af byrummet, ja 
så skal man ikke lede længe for at finde 
ligesindede. 
  

Vibe S. Argus
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Teltsæsonen er vel ikke helt forbi?
Bestyrelsen i SBIF har i alle tilfælde 
vurderet, at foreningens gamle telte skal 
pensioneres.

Derfor er der til erstatning indkøbt 2 
telte af 5 x 8 meter i en meget bedre 
kvalitet end de gamle telte.

De nye er i en kraftig PVC dug på 500 
g/kvm og er ligesom de tidligere meget 
lette at samle. Dette kan gøres med eller 
uden sider.

Betegnelse Mål
Grundflade 5 x 8m - 40,00 m²
Side højde ca. 2,0 m
Kiphøjde ca. 2,8 m
Indgang 1 ca. 3,8 x 2,0 m
Indgang 2 ca. 1,6 x 2,0 m
Sider ca. 2 x 2 m

Det er meningen at de nye telte også kan 
lejes ud til foreningens medlemmer til 
en meget favorabel pris.

Kontakt os såfremt du har brug for at 
leje telt

Mvh  SBIF

P.S. Udlejning af borde og stole håndte-
res af Keld Jakobsen (20 72 64 49)
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Forsamlingshuset, Forsamlingshuset, 
hvor er vi nu?hvor er vi nu?

Forsamlingshuset er nu i den lykkelige 
situation, at bestyrelsen igen er opti-
mistisk og tror på, at vi kommer ud af 
krisen uden det store underskud.

I februar blev huset ramt af en vold-
som vandskade. En hurtig indsats med 
standsning af vandudslippet, installation 
af pumper, affugte-
re og nedtagning af 
loftsplader begrænse-
de skaden. Mange af 
husets venner hjalp os 
igennem krisen. Den-
ne hjælp er vi meget 
taknemmelig for.

Huset er sat i stand og 
fungerer igen. Gulvet 
i skænkestuen er lidt 
medtaget, men det har ingen betydning 
for brugen.

Udlejningen begyndte inden sommer-
ferien og fortsætter med bookinger i 
efteråret. Det er vi rigtig glade for. 
Rent økonomisk med diverse tilskud er 
situationen reddet og ser lige nu for-
nuftigt ud. Der er en forventning til, at 

Favrskov Forsyning eftergiver udgiften 
på det store vandspild. I skrivende stund 
undersøges, om der er mulighed for at 
få vandregningen eftergivet.

I foråret varslede vi, at bestyrelsen ville 
opkræve næste kontingent i september 
måned. Vi er nu i den heldige situation, 

at mange har oplyst og 
givet os lov til at sende 
en e-mail eller sms 
med beløbet, så du kan 
forny dine anparter på 
Reg.: 6110 Konto nr.: 
486 000 1755 eller via 
MobilePay nr. 80946. 
HUSK at anføre adres-
se.

Bestyrelsen håber, at så 
mange som muligt vil benytte sig af dis-
se muligheder for betaling af anparter.

Senere vil vi kontakte nye tilflyttere og 
håber, de vil støtte landsbyens forsam-
lings- og kulturhus. I er allerede nu 
velkommen til at kontakte bestyrelsen 
for køb af anparter.

Hanne Wind-Larsen

Adventsfest i forsamlingshuset 
første søndag i advent 

(28. november)
Program kan ses senere på Skjøds 

Facebook-side og hjemmeside.

Bestyrelsen i 
Skjød Forsamlingshus
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FavrskovLIV : Nyt digitalt medie
Vi har fået et nyt digitalt medie i Favr-
skov, som hedder FavrskovLIV.
Artiklerne skrives af to dedikerede 
journalister og går i dybden med gode 
historier fra lokalsamfundet. Det er 
muligt at abonnere på et nyhedsbrev, 
og i løbet af den seneste måned har der 
været artikler om Landsbylivet - med 

besøg i Sall. Om elbiler i hjemmeple-
jen og om Lilleåen, der igen snor sig i 
Kollerup enge.
Mediet er lige nu gratis, men vil på et 
tidspunkt blive et betalingsmedie.
 
Man kan se mere om konceptet på deres 
webside: https://favrskovliv.dk/

So - this is Christmas
SBIF – style

Skjød Borger- & Idrætsforening giver gerne sit bidrag med til at 
hæve stemningen den kommende jul.

Søndag den 28. november  (den første søndag i advent):
Efter kaffebordet i forsamlingshuset bliver det store juletræ tændt for første gang 

på den nye promenade ved gadekæret.
Kl.16.45 kommer selveste julemanden med pakker til de mindste og hjælper 

med at skabe den rigtige juletræstændingsstemning. 

Søndag den 5. december,  kl. 13 - 16.
VERA sælger juletræer. Nej, det er ikke en nabo, som du ikke kender. Det er så-
mænd bare Lone og Alex´  campingvogn, der igen danner rammen om at sælge 
kvalitets juletræer til fair priser. Selvom du ikke rigtigt har brug for et juletræ, er 

du hjertelig velkommen til glögg og æbleskiver.
 

Glædelig juletid 
SBIF
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Domens dom

Torben Bach styrer flytningen, mens Allan 
Kristensen ser på. 

Dome-teamet består af Anne Mette, Allan og 
Calle.

Dommen over domen er nu afsagt. Den 
får lov til at leve videre pga. god opfør-
sel! Den har passet godt på sit skelet, 
selv om den nu har stået ude direkte på 
jorden siden 2017, hvor den blev bygget 
i et samarbejde mellem den internatio-
nale kunstnergruppe hello!earth og og 
et hold skjødsere. Gennem donationer 
fra private fik vi indsamlet 1800 kr. til 
domens fortsatte eksistens og praktiske 
udnyttelse.

Der har været mange ideer fremme 
om anvendelsen af domen. For et par 
år siden ansøgte vi landsbyrådet om et 
tilskud på ca. 55.000 kr. til at omdanne 
domen til cykel pitstop og info-dome. 
Vi var med i opløbet, men blev fravalgt 
til sidst. 

Et ”Dome-team” blev oprettet, men 
coronaen har forsinket det praktiske 
arbejde. Domen er nu blevet slebet og 
træbehandlet og fremstår i fin form. 
Vognmand Bach har flyttet domen, 
så den nu står på træ-platformen på 
nordsiden af gadekæret og omkranser 
det runde bord/bænkesæt. En indgang 

etableres og et trekantet sejl placeres i 
øverste del. Et par slyngplanter skal med 
tiden dekorere domen. 

Den skulpturelle geometriske installati-
on skal stå som et minde om ”Dans din 
nabo” og et bevis på landsbyens sam-
menhængskraft. 

Calle
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Fiskekonkurrence 2021
ved Skjød gadekær

Den efterhånden legendariske og hyggelige fiskekonkurrence afholdes igen i år.
Vi bliver nødt til at leve med lidt anderledes forhold, da den nye promenade ikke 

er færdig til den tid. Det finder vi garanteret sagtens ud af.

Lørdag den 2. oktober kl. 10 – 12 
Tilmelding er ikke nødvendig             

Der vil være præmier til vinderne, og her lægger vi især mærke til, hvem der 
har fanget de fleste fisk, den største fisk og så, om der skulle være nogen med en 

sjov fiskerhat!
Ved afslutningen vil der være mulighed for at købe grillpølser, øl og vand. 

Vi ses ved gadekæret - SBIF

Brundt får nu vand fra Skjød
Der har været heftig graveaktivitet på 
Brundtvej i den seneste tid. Det skyldes, 
at Brundt Vandværk skal på samme 
ledningsnet, som det vi har i Skjød. I 
forbindelse med gravearbejdet var entre-
prenøren uheldig at grave en vandled-
ning over, og der var derfor kortvarigt 
mangel på vand i Skjød. 

Når dette læses, er der blevet åbnet for 
vandet til Brundt.

Brundt Vandværk vil blive nedlagt og 

fusioneret med Skjød eller Hammel 
Vandværk. At vi ikke med sikkerhed 
kan sige, om det er med det ene eller 
andet vandværk skyldes, at der arbejdes 
på sammenlægning af alle tre værker 
med Hammel, som det fortsættende 
vandværk.

Der regnes p.t. på, hvordan det kan lade 
sig gøre på den bedst mulige måder for 
alle parter. 

Skjød Vandværk 
Bjarne Andersen
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Afholdt Generalforsamling i Skjød 
Borger-og Idrætsforening 2021

Det var Onsdag den 16. Juni, at vi kunne 
sige ”Tak for mad” til Skjød Vandværk, 
som havde sagt, at vi gerne måtte holde 
vores generalforsamling lige efter deres. 
Det gav et rigtig fint fremmøde, som vi 
ikke lige er forvænt med.

Efter at have valgt Jens Hulgaard som 
dirigent kunne Erling Stoltze præsentere 
foreningens årsberetning (efter nogens 
mening alt for lang), som mest handle-
de om ”Byrum ved gadekæret i Skjød” 
og om, hvor godt det er gået med at 
gennemføre Landsbydag efter corona 
konceptet ”sammen, hver for sig”.

Derefter kunne kasserer Carsten 
Kunckel gennemgå regnskabet for året 
2020, hvor det specielt må bemærkes, 
at omsætningen har været mindre end 
sædvanligt på grund af ændret regn-
skabsår. Resultatet dækker således kun 
9 måneder. Det kunne bemærkes, at 
opbakningen til SBIF stadig er stor, og 
der har været meget tilfredsstillende 
kontingent indtægter.

Der var ingen indkomne forslag og vi 
kunne gå hurtigt over til valg af bestyrel-
sesmedlemmer:

På valg var: Alex Pedersen, Karina 
Damgaard, Carsten Kunckel og Erling 
Stoltze. Det var kun Karina Damgaard, 
som ikke modtog genvalg, da hun er 
flyttet fra byen. I stedet blev Vibe Sonne 
Argus (Kirkeskovvej) valgt ind i besty-
relsen, som nu ser sådan ud:

• Erling Stoltze  (formand)
• Carsten Kunckel  (kasserer)
• Louise Sevelsted Viborg  (sekretær)
• Heidi Fogh  (indkøb)
• Jens Bay Madsen  (menigt medlem)
• Vibe Sonne Argus  (suppleant)
• Alex Pedersen  (suppleant)

Foreningens to revisorer modtog gen-
valg og er altså stadig Troels Thomsen 
og Sten Rasmussen.

SBIF - Erling
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Fugleskydning 2021
Skjød Jagtforening har igen afholdt 
Fugleskydning den første lørdag i juli. 
Vejrudsigten stod på regn, overskyet og 
mulighed for sol. 

Udfordrerne mødtes ved gadekæret i 
silende regn. Skjød Jagthornsblæsere 
startede dagen med at blæse “Samling”, 
fanen blev rullet ud og udfordrerne drog 
i samlet flok til Kongen, Torben Nielsen 
på Kirkeskovvej. 

Kongen inviterede udfordrerne indenfor 
og beværtede dem på fornem vis. 
Efter at have nydt en forfriskning hos 
Kongen, fortsatte selskabet til Bodtof-
teskoven, hvor der blev serveret kaffe 
og rundstykker. Efter dette begyndte 
indskrivningen og ca. kl 11.00 startede 
skydningen med 33 deltagende skytter.
Det havde regnet lige fra morgenstun-
den, men da vi skulle til at begynde 
skydningen holdt regnen op.

Skydningen gik generelt lidt langsomt, 
men inden frokost var det lykkedes at 
skyde næbbet, venstre vinge, venstre 
klog og halen af.

Jagtforeningen havde sørget for, at der 
var biksemad med spejlæg og hjemme-
lavede rødbeder, hvilket deltagerne satte 
stor pris på.

Efter frokost fortsatte skydningen, men 
grundet tiden, der var jo VM-fodbold, 
blev højre vinge og Kronen sprunget 
over, så var der kun højre klo og bryst-
pladen tilbage.

Spændingen var på sit højeste, og det 
skulle vise sig, at en tidligere Fuglekonge 
igen skulle løbe med kronen. Det lykke-
des for Steen Rasmussen at skyde bryst-
pladen ned og blive årets Fuglekonge. 
STORT TILLYKKE TIL STEEN! 

Bestyrelsen takker for den store opbak-
ning til arrangementet.

Formanden
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Lokal single malt whisky inden for rækkevidde

Byggen fra en af markerne her ved 
Højmark, faktisk lige vest for Skjød, vil 
indenfor et år være forvandlet til økolo-
gisk whisky hos Sall Whisky. Dermed vil 
en vigtig milepæl være nået. En mile-
pæl, som vi syv ejere af Sall Whisky har 
arbejdet frem mod, siden vi startede Sall 
Whisky i 2016.

Efter høst tørres og håndteres byggen 
på sædvanlig vis, inden vi sender det til 
maltning på et lille malteri i Thy. Med 
vores egen malt, vand og gær som eneste 
ingredienser, brygger vi først en rå-øl, 
der efterfølgende destilleres to gange på 
vores kobberkedler i destilleriet. Den 
destillerede ethanol, også kaldet ”new 
make”, kommer herefter på egetræsfade 
for at modne og for at få den endelige 
karakter og smag. 

Først efter minimum tre år på et ege-
træsfad, kan det efter de skotske regler 
kaldes for whisky. Der er tale om fuld 
sporbarhed fra såningen i marken, og til
de gyldne dråber kommer på flaske.

Forfatteren høster maltbyg
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Lokal single malt whisky inden for rækkevidde
Indrømmet - det er helt specielt at kun-
ne smug-smage de gyldne dråber, der 
snart har ligget tre år på de dejlige Bour-
bon egetræsfade. Vi er faktisk overbevist 
om, at vi kan smage maltbyg fra 2018 og 
samtidig mærke duften af den modne 
kornmark.

SyvSindGin med succes
Sideløbende med vores whiskyproduk-
tion producerer vi også økologisk gin – 
SyvSindGin. Indtil nu har vi produceret 
fem forskellige gins. De er alle destilleret 
med syv forskellige smagsgivende urter. 
Resultatet er, når vi selv skal sige det, 
nogle meget smagfulde gins, og de har 
også allerede vundet stor anerkendelse 
i ginkredse. Der er derfor også lige nu 
fuld damp på produktionen af gin til 
vinbutikker, restauranter og barer i både 
Jylland og København. 

Godt på vej
I Sall Whisky har vi siden opstarten og 
indvielsen af vores nye bygning i no-
vember 2018 haft fart på. Vi sigter på, at 
vi i 2021 kan få lavet 8.000 liter såkaldt 
”new make” og lagt på egetræsfade 
foruden godt på den anden side af 5000 
flasker gin.

Siden april i år har vi haft vores første 
fuldtidsansatte i destilleriet, og i august 
måned er der også kommet en deltids-
ansat i produktionen. Vi er dermed i 
2021 nået et stort skridt i retning af, at 
det ikke længere kun er ejernes fritid, 
der bruges til at brygge og destillere. Vi 
glæder os til 2022, hvor vi kan præsente-
re vores første single malt whisky.

Lars Egelund Olsen
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Farfars grøntsager
Kører I ad Glæsborgvej og har lagt mær-
ke til køkkenhaven ved nummer 35 er 
I velkommen til at kigge ind. Mit navn 
er Arne og jeg har dyrket grøntsager 
siden jeg var barn, og mest haft det som 
en privat hobby. Men i forbindelse med 
debatten om klima og bæredygtighed, 
synes jeg, at jeg med min erfaring, kun-
ne bidrage med noget positivt. Derfor 
opstod ideen om at dyrke grøntsager 
hos min søn på Glæsborgvej.

Jeg spiser tit vegetarisk og dyrker en del 
bønner og ærter i den forbindelse. Og 
kan godt lide at lave mad, hvor alle in-
gredienserne er hjemmedyrket - på nær 
salt og peber. Så ud over gulerødder, 
kartofler, løg, porrer, squash, hokkaido 
og kål, dyrker jeg også krydderurter og 
chili.

Der er flere formål med det jeg laver. 
Det ene er at dyrke grøntsager og frugt 
til eget brug og til salg. Det andet er at 
inspirere andre til at spise flere grønt-
sager og evt dyrke dem selv. Og så lave 
lækker og nem vegetarisk mad.

Siden 1980'erne har jeg dyrket uden 
kunstgødning og sprøjtemidler, men 
med kompost og naturgødning - nu 
også med hestemøg fra naboens islæn-
dere.

Der er mange undersøgelser, som viser 
det er sundt at spise flere grøntsager. 
Og når de produceres lokalt sparer man 
både på CO2 udledningen og på penge-
ne.

Der vil være en bod med grøntsager 
hver tirsdag fra kl 14 til 20 på Glæs-
borgvej 35. Og man er velkommen til 
at spørge om grøntsagsdyrkning og 
vegetarisk mad.
På Facebook siden: Farfars grøntsa-
ger(https://www.facebook.com/far-
farsgroentsager), vil jeg orientere om 
aktiviteter. Og der kommer opskrifter på 
grøntsags- og vegetariske retter.

Arne Bay Madsen/Jens Bay Madsen
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Efterlysning: 

Skjøds lokalhistorie
Indsamling af billeder, avisartikler, hi-
storier og andet spændende fra Skjød og 
omegn vil starte i efteråret.
 
Ligger du inde med lokal historie, som 
du vil dele med andre, er du meget 
velkommen til at kontakte Hanne 
Wind-Larsen med en sms 
på 30 64 65 86 eller pr. 
e-mail: h.windlarsen@
gmail.com
 
Jeg håber mange spæn-
dende ting kommer frem. 
Planen er, at det indsam-
lede vil blive gennemgået 
og vurderet. Måske er det 
egnet til en lokal udstilling, 
eller et foredrag, men vig-
tigst at det bliver gemt for 
fremtiden.

 Jeg synes det er så ærgerligt at histo-
rien forsvinder med personen eller en 
generation.
 
Håber I er klar til at overlevere jeres 
historie.

Hilsen Hanne

Skjød Købmand ca 1966, http://www.hammel-billeder.dk/

Fugleskydning i Skjød 1978 
http://billeder.salldata.dk/
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Opfordring til projekter
Kære alle Skjødsere, 2021 har på alle 
måder været et særegent år. Årets 
mængde af aflysninger og udsættelser 
virker til at have påvirket opfindsomhe-
den i landsbyerne og Landsbyrådet har 
derfor i år en usædvanlig stor restpulje 
til fordeling på årets sidste møde. Derfor 
vil jeg opfordre jeg til at kigge i skuffer 
og lommer efter projekter i byen, der 
kunne pudses af og få lagt en ansøgning 
i postkassen hos landsbyrådet. Jeg vil 
meget gerne hjælpe med ansøgningerne, 
det samme vil sekretariatet for landsby-
rådet. 

Vi har gennem årene haft stor held med 
at søge og få penge fra landsbyrådet. 

Forsamlingshuset har af flere omgange 
fået penge til renovering. Bålhytten og 
promenade projekterne har fået betyde-
lige beløb fra Landsbyrådet. Det samme 
er gældende for “Midtpunkt” arrange-
mentet. 

Der ydes støtte til aktiviteter, anlægspro-
jekter samt renovering af forsamlings-
huset.

Find inspiration i andre projekter og læs 
om ansøgnings formalia på Landsbyrå-
det hjemmeside: https://favrskovlands-
byraad.dk/

Jens Bay Madsen
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Favrskov Kommune og din landsby 
har brug for din hjælp
Det er da ikke altid lige pænt, når Favr-
skov Kommune har sat en underentre-
prenør til at holde landsbyen pæn.
Derfor vil de gerne have et praj – eller et 
såkaldt ”Borgertip”, når vedligeholdelsen 
ikke er i orden.

Når du nu alligevel står og græmmes 
over hvor ringe det er, kunne du så ikke 
tage et billede, efterlade en kommentar 
og få problemet løst? Det virker rent 
faktisk og har flere gange medført at 
anlægsgartner OK Nygaard er kommet 
susende med kort varsel.

Du skal bruge en App på din telefon og 
så er det bare med at hjælpe kommunen 
med at holde deres hjælpere i ørerne. 

Hent appen
Download appen  i App Store eller Go-
ogle Play.
Kig efter "Skyhost Borger Tip".

Sådan gør du:
• Opret dig som bruger
• Vælg Favrskov Kommune
• Tryk på Start
• Vælg kategori
• Tryk på "Se igangværende", for at se 

om dit tip allerede er meldt ind
• Indtast adressen, du har mulighed 

for at flytte på den grønne nål ved at 
trække den hen til den rigtige place-
ring for fejlen

• Tryk på Videre
• Indtast dine kontaktoplysninger
• Tilføj billede
• Tilføj Kommentar
• Tryk på Gem og afslut

Mange tak for hjælpen og glæd jer til en 
glad landsby            SBIF
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Dato Arrangement Sted

Tirsdage Farfars grøntsagsbod, kl. 14.00-20.00 Glæsborgvej 35

Oktober

2. Fiskekonkurrence, kl 10.00-12.00 Gadekæret

3. Fællesspisning efter Høstgudstjenesten, 
kl. 18.00

Forsamlingshuset

14. Ansøgningsfrist for at søge om penge ved 
Landsbyrådet

November

8. Vælgermøde, kl. 19.00-21.30 Lilleåskolen, 
Laurbjerg

19. Indvielse af Byrum, kl. 15.00 Gadekæret

28. Juletræet tændes og julemanden kigger forbi 
Gadekæret. kl. 16.45

Gadekæret

28. Program annonceres senere på Facebook og 
på Skjøds hjemmeside

Forsamlingshuset

December

5. Salg af juletræer. kl. 13.00-16.00 Gadekæret

Se bladet i farver - 
søg på Skjød Tidende .pdf


