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God Energi
Så er efteråret over os - og de stigende energipriser er et 
emne man bombarderes med dagligt i medierne for tiden. 
Også på Skjøds Facebook side rører emnet sig i form af 
efterspørgslen på træpiller til de, der har dette som 
varmekilde.

I Skjød Tidende vil vi forskåne jer for dette emne og i stedet 
fortælle om det store energiniveau (der ikke koster penge) 
som Skjød er i besiddelse af. Vi har et højt niveau af arran-
gementer og kommen-hinanden-ved - og det varmer vist 
de flest landsbyhjerter ;-)

Få genopfrisket den fantastiske Byrumsfest i juni i form af 
billeder her i bladet.
TAK for den store indsats til foreningerne. 

Sæt nogle krydser i jeres kalendere i efteråret, når Skjød 
byder på adventsarrangementer, fællesspisning, græskar 
udskæring, LAN-party og meget andet.

Redaktionen
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Byrumsfesten d. 18.-19. juni
Byrumsfesten ved gadekæret blev for 
forsamlingshuset en flot økonomisk suc-
ces. Derfor takker vi alle festens gæster 
for deres deltagelse og engagement.
Fredag eftermiddag blev der tryllet og 
lavet gøgler workshop for de mindste. 
Opvisningen sluttede med ildshow. 
Herefter var en stor stenpizza-ovn stillet 
op ved forsamlingshuset. Fredagscafé 
i børnehøjde diskede op med fyld til 
pizzaerne. Det blev en pæn succes.
Aftenen var planlagt i samarbejde med 
byens unge som fredagsbar i teltet. Dette 
var et nyt tiltag og havde samlet et pænt 
antal unge som festede til kl. 2.00. Teltet 
havde som noget nyt fået en flot bar, 
som blev en succes. Vi håber på, at I 
kommer igen næste år.

Lørdag morgen startede med andagt, 
fællessang og morgenbuffet arrangeret af 
menighedsrådet. Herefter var der yoga 
under instruktion af Katja Lund på det 
nye trædæk. Her deltog både garvede 
yogadyrkere såvel som nye stive skjød-
sere, heriblandt flere mænd, som fik en 
god oplevelse. Renate tilbød ansigtsma-
ling, hoppeborg blev indtaget og 4 ka-
noer blev sat i vandet - igen en aktivitet 
med god opbakning.

Forsamlingshuset diskede op med buffet 
til frokost, hvorefter Bydysten på gade-
kæret blev sat i gang. Vanlig tro skulle 
deltagerne en tur i vandet inden vinder-
holdet blev fundet og det blev sydbyen 
(gult hold).
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Henny beviste, at der fortsat kan holdes 
tombola med flotte gevinster. Det pæne 
overskud gik i forsamlingshusets slunk-
ne kasse, tak for det.

Børnene dekorerede farverige lagkager, 
som blev spist til eftermiddagskaffen.
Vejret var perfekt og der blev hygget på 

bolværket og i teltet. Den nye bar trak 
som en magnet og sømbukken blev en 
succes.

Jagtforeningen havde tilberedt aftens-
maden. Traditionen tro var det grillstegt 
gris med kartoffelsalat og andre gode 
salater. Der blev udsolgt. Aftenen slutte-
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de af med levende musik i teltet. Det var 
bandet ”Mini koncert” der spillede hits 
fra de sidste 30 år. Hyggeligt.

Endelig natmad, som var hotdogs 
selvbetjening på byens nye store gasgrill, 
sponsoreret af Char-Broil lige inden 
Byrumsfesten.

Konceptet for sommerfesten var ændret 
fra de foregående år, og det viste sig at 
være holdbart.

Hanne Wind-Larsen
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Hej Skjødsere!
Vi har, som mange før os, valgt at følge 
den fine tradition i byen, ved at introdu-
cere os selv, her i Skjød Tidende.

Bygaden 27 fik pr. 1/5-22 nye beboere, 
en lille familie på 4 bestående af pigerne 
Isabella og Halli samt forældrene Karen 
og Bjarne.

Vi kommer ikke langvejs fra, da vi i de 
sidste 8 år har boet i Foldby mark.
Før det boede vi en årrække i Kina, hvor 
vi mødte hinanden i Xiamen for snart 
17 år siden.

Ja, hvad er oddsene lige for det, når en 
er fra Danmark og en fra Filippinerne? 

For os har flytningen til Skjød været 
noget af det bedste der er sket, her er en 

dejlig ro og ikke den trafik, som vi er så 
vant til fra Postvej.

Det er lige før der er for stille, for nabo-
erne her har endnu ikke fundet ud af at 
komme forbi til en sludder og en kop 
kaffe eller en pilsner.

Skjød ligger for os også godt, da Karen 
arbejder i Hammel og Bjarne kører som 
montør med base her.

Vi glæder os til at blive en integreret del 
af livet her i Skjød og håber og tror på, 
at vi også kan bidrage til at sikre at byen 
forbliver "den perfekte lille landsby"

De bedste hilsner
Fam. Laursen
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EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I/S Skjød Vandværk indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, 
tirsdag d. 18. oktober kl. 19.30 i Skjød Forsamlingshus.

Dagsorden:
1. Sammenlægning med Hammel Vandværk
2. Nedlæggelse af Skjød Vandværk
3. Eventuelt

Der vil efter generalforsamlingen være kaffe og brød.

For at være sikker på, at der er brød nok til alle skal man tilmelde sig på mail: 
ban@fibermail.dk, eller lægge en seddel i Forsamlingshusets postkasse, senest d. 
15. oktober.

Skjød Borger- & Idrætsforening        
opfordrer til kontingentbetaling for 2022       

Det er en hel del lettere for os i bestyrelsen, hvis vi kan få jer til at forblive med-
lem af foreningen på denne måde. Måske ved at oprette automatisk PBS overfør-
sel i marts.

Nye medlemmer er også hjertelig velkommen. Såfremt vi ikke har registreret 
jeres betaling, kan vi godt finde på at banke på døren.

Vi har igen fastholdt det overkommelige kontingent:
Det er stadig kun 200,- pr. husstand eller 100,- for enkeltpersoner.

Vi modtager gerne indbetalinger via:

MobilePay  -  nummer 38716, husk afsender i besked feltet
Bankoverførsel til konto - 6110  4864444657
husk afsenderoplysninger

På forhånd tak for støtten og 
mange venlige sensommer hilsner
Skjød Borger- & Idrætsforening
Heidi, Louise, Jakob, Alex, Carsten, Marguerite og Erling. 



8

Skjøds flagermus

En gruppe elever fra Frijsenborg Efter-
skoles friluftsliv-linje var for nylig på 
vandretur med overnatning i shelteret 
i Skjød. Om aftenen tog Mette Sig, der 
er lærer på skolen, dem med på en lille 
bytur med overraskelser. Hun havde 
nemlig lånt nogle flagermusdetektorer 
af mig og af kommunens naturvejleder 
Vibe.

Hvis man bevæger sig ud i skumringen 
vil man her i sommerhalvåret ofte se fla-
germus, der er på vingerne for at fange 
insekter. Faktisk er de rimeligt lette at få 
at se netop i bymæssig bebyggelse, fordi 
gadebelysning lokker insekter som fx 
natsværmere til, så der bliver et fint tag-
selv-bord for flagermusene.

Som hjælp til at orientere sig, udstøder 
flagermus høje skrig, hvis ekko dyret 
bruger til at orientere sig og til at fange 
sit bytte. Lydene er så højfrekvente (20-
75 kHz), at det menneskelige øre ikke 
kan opfatte det.

Vi kan bedst høre lyde under 5 kHz, 
som teenagere dog ofte op til 18 kHz. 
Med en detektor kan man dog omsætte 
flagermusenes lyd til noget, man kan 
høre. Der er beskrevet 17 arter af flager-

mus i Danmark, hvoraf nogle dog er ret 
sjældne. Da de udsender lyd af forskellig 
frekvens og varighed, kan man til en 
vis grad bestemme arten ved at indstille 
detektoren på forskellige frekvenser.

Mette og eleverne lykkedes med at se 
både Dværgflagermus og Skimmelfla-
germus på Hejnskildevej og stadion. 
Skimmelflagermusen har ind imellem 
nogle kliklyde, som vores øre godt kan 
opfatte. Tidligere har vi også fundet 
Vandflagermus, der jager insekter ved 
vandoverfladen på gadekæret og Brun-
flagermus, der mest flyver rundt langs 
høje trætoppe. Herhjemme har vi også 
haft en Langøret flagermus siddende 
på loftet. Et par gange har vi haft en 
Dværgflagermus, der sov sin ”dagsøvn” i 
en sammenklappet parasol.

Flagermus er totalfredede og fredelige 
dyr. Man skal dog ikke håndtere dem, 
da de har virkelig spidse tænder og kan 
bære på forskellige sygdomme. Her om 
sommeren sover de gerne i hule træer 
eller hulheder i bygninger. Vintersøv-
nen tilbringes gerne i større grupper på 
frostfri steder.

Søren Westermann
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Tilflyttere til Skjød i Bygaden 11

Vi er en lille familie bestående af Steffen 
(29 år), Louise (29 år) og Elvira (3,5 år). 

Til dagligt arbejder vi begge som pæ-
dagoger i Skanderborg, hvor Louise er 
pædagog i en vuggestue og jeg Steffen 
er Social- special pædagog. Elvira er lige 
overflyttet til Børnehaven Søndervang i 
Hammel. 

Vi kommer vidt forskellige steder fra i 
landet, Louise er opvokset i Toustrup, og 
jeg er opvokset i København og senere 
hen Nr. Aaby på Fyn. Vi har det sidste 
halvandet år boet hos Louises forældre i 
Toustrup, imens vi ventede på at finde et 

hus, der passede os. 

Det blev altså her i dejlige Skjød. En af 
de ting der tiltalte os ved byen var, at det 
virker til, at der er et godt fællesskab og 
dejlig natur, og så kan vi godt lide når 
der er historie bag ting, hvilket vi fandt i 
huset her. 

Vi er en sød og imødekommende lille 
familie, som gerne vil indgå i de sociale 
arrangementer som byen kan tilbyde. 

Vi glæder os til at være en del af jeres 
fællesskab i vores lille landsby. 
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From all of us 
  to all of you

Julehygge med lys og Glögg 2022

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

Søndag den 27. november  (den første Søndag i advent):
Efter aktiviteterne i Forsamlingshuset vil det store juletræ på promenaden blive 
tændt, såfremt de fremmødte virkelig forstår at råbe ”TÆND”.

Kl.16.45 har vi arrangeret at selveste julemanden kommer og hjælper med at få de 
mange lys på træet til at glimte. Så vidt vi er blevet fortalt skulle han også gerne have 
pakker med til de mindste. Det må helt sikkert give den rigtige juletræs-
tændings-stemning. 

Søndag den 4. december,  kl. 13 - 16.
Vi får igen besøg af VERA og vi behøver ikke engang at råbe ”SÆLG” for at åbne 
dørene.

Det er såmænd Lones og Alex’ campingvogn, der igen danner rammen om at sælge 
kvalitets juletræer til fair priser. Der bliver pyntet godt op med lyskæder, bålfade og 
siddepladser med varme tæpper. Mon ikke også at Lone igen får transistorradioen 
til at spille lidt julemusik. Selvom ikke alle rigtigt har brug for et juletræ, byder vi 
alligevel velkommen til gratis og varm Glögg med lune æbleskiver og kolde brunka-
ger.

SBIF inviterer til udendørs julestue. Husk hat og vanter
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Adventshygge i forsamlingshuset
søndag den 27. november

          
Der vil i år være julehygge i forsamlingshuset, fra kl 14.30.    

Der kan købes kaffe, kage og andre hyggelige ting.    
Efter en fredfyldt stund i kirken er der fællesspisning i forsamlingshuset, hvor også 
årets skjødser skal findes. 

Følg med på Facebook og Skjøds hjemmeside, hvor der lægges mere info op.

Forsamlingshuset

Udskiftning ”på bænken”
Skjød Borger- & Idrætsforening (SBIF) har måttet 
skifte lidt ud i bestyrelsen. Suppleant i bestyrelsen og 
vores repræsentant i Skjød Tidendes redaktion, Vibe 
Sonne Argus, har meldt forfald på grund af ændrin-
ger på hendes arbejde. Pokkers, tænkte vi med det 
samme. Dels var Vibe faldet rigtig godt til og dels er 
det ikke super let af få nogen til at sidde i foreninger-
nes bestyrelser og udføre frivilligt foreningsarbejde.

Heldigvis har Marguerite Johnsen tilbudt at indtræde 
som suppleant frem til næste generalforsamling. Vi 
håber selvfølgelig hun vælger at sidde længere. Vel-
kommen i bestyrelsen Marguerite.
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Lørdag den 27. august afholdte vi nat på 
Skjød stadion.

Der var 60 voksne og børn. Kokken 
Dennis stod for at lave mad. Der var 
strandkrabber, som blev til en lækker 
suppe med røget og stegt makrel, ørred 
og gedde. Hovedret bestod af rådyrkølle, 
hareragout, røget kanin og medaljoner 
af kron- og dåhjort. Alt sammen blev 
lavet over bål og i jordovn i løbet af 
dagen.

I år kunne familierne/børnene lave 
deres eget insekthotel. Der blev virkelig 
gået til den, og der måtte meget udstyr 
ud af Alexs vogn, så de mange insektho-
teller kunne blive rigtig flotte.
Samtidig kunne man lave sin egen 
lys-lanterne af syltetøjsglas. Man skulle 
male med tusch og lave hank af perler. 
Der blev arbejdet hårdt og kreativt, og 
det blev til mange flotte og farverige 
glas.

Som altid var vejret svært at regne med, 
så i år blev der stillet et stort telt op, 
udlånt af Mie og Knud. Tak for lån. Men 
ingen regn og torden i år.

Nat på stadion
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Efter aftensmaden gik snakken, og der 
blev lavet pandekager og popcorn.
Søndag stod vi op til en dejlig morgen 
med tørvejr og bålet blev tændt, så de 
sidste pandekager kunne laves.

Vi vil gerne takke alle, som har bidra-
get til, at det blev en hyggelig og dejlig 
weekend på Skjød stadion. Skønt at se 
små som store hygge sig sammen.
En speciel tak til dem der gjorde noget 
ekstra, så vi kunne få en dejlig weekend: 

• Dennis som kok og alle hans hjæl-
pere, samt dem der har leveret kød 
og grønsager. 

• Christian for is til børnene. 

• Kristine og Klaus for “bryllupskage”

og sidst men ikke mindst en stor tak til 
vores familier for at hjælpe til.

Vi vender tilbage næste år sidste week-
end i august med et nyt program og 
spændende mad. Endnu engang tak til 
alle.

Lone, Patricia og Dorthe

Nat på stadion
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Lille spejl på væggen der...
Det vi kommer til 
at tale om, er et tra-
fikspejl. Ikke et ga-
despejl, som er noget 
man kan bruge for 
at lure på naboen 
eller folk, der går på 
gaden.

Det var Rene 
Laursen som kom 
med den gode ide at 
montere et tra-
fikspejl i T-krydset 
mellem Bygaden og Kirkeskovvej, da det 
kan være en stor udfordring at orientere 
sig trafikalt mod Vest, når man kommer 
fra Kirkeskovvej. Vi kontaktede derfor 
en vejingeniør fra Favrskov Kommune 
/ Trafik og veje, som efter et stykke tid 
besigtigede forholdene og afslog at op-
sætte et trafikspejl til at eliminere blinde 
vinkler. Årsagen til afslaget er blandt 
andet, at informationerne i trafikspejlet 
let kan misforstås, og at det vurderes, at 
man let kan ”snige sig frem” i krydset på 
sikker vis uden trafikspejl.

Nu ville vi jo aldrig have spurgt, hvis vi 
var enige i de udtalelser.

I stedet for at få et trafikspejl opsat på 
kommunalt areal, har vi i stedet beslut-
tet at opsætte spejlet på privat grund.  
Der bliver simpelthen skruet et tra-
fikspejl på 60 x 80 cm op på facaden af 
adressen Bygaden 23, og det er ejeren 

helt indforstået med. 
Det er heldigvis 
en ejendom ejet af 
Henning Ander-
sen, som selv vil få 
fornøjelse af det nye 
spejl, når han kom-
mer fra sin bolig på 
Hejnskildevej.

Trafikspejlet er 
indkøbt med væg-
beslag og det hele og 
regnes monteret ved 

årets ”Landsbydag 2” Lørdag den 24. 
september

SBIF, Erling
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Nej – de hedder faktisk ikke vimpler

Skulle du måske have lagt mærke til 
byens fælles flagstænger (der er i alt 8 
af dem), har du måske også lagt mær-
ke til, at der er kommet noget farve og 
bevægelse i toppen på dem alle. Ud over 
at man bliver lidt ”glad i låget” og føler 
sig mere velkommen, er der selvfølgelig 
også en nostalgisk danskhed over det.
Vi kan vel egentlig godt lide vores flag, 
og når der så ikke lige er en anledning 
til at flage, kan vi hejse en vimpel, som 
gerne må være oppe permanent. Vi 
besluttede i SBIF, at der skulle være lidt 
permanent liv i toppen af stængerne, 

men fordi vimpler har en irriterende 
evne til at binde knude på sig selv, valgte 
vi de kortere og bredere standere. Man 
kan måske kalde dem en mellemting 
imellem flaget og vimplen, men det 
bliver nok lidt ”langhåret” at skulle 
diskutere det.

Når der så skal rigtig flages, er det selv-
følgelig meningen at man blot ”stryger” 
standerne og så hejser dem igen bagef-
ter. De bindes i øvrigt på samme måde 
som et almindeligt flag.

Normalt synes vi, at landsbyen holdes 
rigtig pænt, men det kan jo være, at 
nogle bliver inspirerede til at gøre noget 
ekstra ud af det, og det kunne måske 
også være, at der kommer flere standere 
på de private stænger. Forslaget er gratis 
og standerne koster ikke mange penge.

SBIF Erling
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Forsamlingshuset 100 år

Næste år har forsamlingshuset eksisteret 
i 100 år. Det er en stor milepæl, og vi 
skal være stolte af at kunne opretholde 
et forsamlingshus gennem mere end tre 
generationer i Skjød.

Bestyrelsen er gået i tænkeboks for at 
finde ud af, hvordan 100 års huset skal 
fejres næste år.

Hvornår er det nu? Eneste dokument 
der er tilgængeligt er en regnskabsbog 
1922 – 1944, som har registreret, at der 
januar 1923 er købt 2 bøger. Formentlig 
til regnskab og protokol -  et kvalificeret 
gæt på opstart af forsamlingshuset.
Protokollen har vi ikke. Hvis nogen ved 
noget om denne, vil vi frygtelig gerne 
høre nærmere.

Forsamlingshuset
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Fornyelse af anparter til forsamlingshuset
Tiden er inde til at forny dine anparter. Bestyrelsen kommer gerne forbi, men 
opfordrer til atder betales på

Reg.: 6110 Konto nr.: 486 000 1755 eller via 
MobilePay nr. 80946 Husk at anføre navn og adresse.

Du kan med fordel samtidig oprette en automatisk bankoverførsel pr. 1. septem-
ber til fremtidig betaling. 

Er du i tvivl om hvor meget du skal betale, kan du sende en mail med din adresse 
til skjoedforsamlingshus@gmail.com.

Nye beboere i Skjød er meget velkomne som medlemmer i forsamlingshuset. 
Send os en mail og vi vil kontakte dig. Man kan minimum tegne sig for 100,- kr.

Forsamlingshuset

PFAS i drikkevandet
Hvis man skal finde det giftige PFAS i drikkevandet er det ikke i Sølvsten 
vandværks vand man skal lede. Vi har nemlig fået analyseret for 12 forskellige 
PFAS-forbindelser og der er ikke registreret nogen af dem.

Søren Westermann, 
fmd. Sølvsten vandværk.
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Lan-party i Skjød forsamlingshus
Har du en gamer i dig, og har du lyst til 
at spille med eller imod de andre i byen? 
Så skal du tage med til Skjød bys første 
Lan-party.

Vil du have en ven eller fætter/kusine 
med, så bare gør det.
Hvad sker der så? Jo vi mødes i forsam-
lingshuset efter kl. 15.00 og så gamer vi 
alt muligt indtil vi ikke kan mere eller til 
det slutter næste morgen.
Konkurrencer, ja hvorfor ikke? Den 
lokale LOL-specialist tager imod 
udfordringer, og der vil også være en 
CS:go 1on1 konkurrence. Derudover 
så kommer der en Valheim streamer, 
som sikkert kan hjælpe dem som ønsker 
hjælp eller råd til streaming.

Det praktiske:
Sted: Forsamlingshuset i Skjød
Dato: 7-8. oktober
Udstyr: Vi har borde og stole og inter-
net, Du har eget udstyr og medbringer 
forlængerledning, evt. egen stol.

Tilmelding: For at deltage så skal du 
tilmelde dig på skjoedforsamlingshus@
gmail.com

Tilmelding er bindende og nødvendig 
og senest 3. oktober.

Pris: 50,- pr. deltager som betales når du 
ankommer.

Vi spiller ikke kun LOL og CS:go. Der 
er ingen grænser og du må også gerne 

udfordre andre til det spil du har lyst 
til. Derudover så bliver der stillet en 
Nintendo NES op, og det vil være en 
konkurrence i at være den, der kommer 
hurtigst igennem første bane.

Forsamlingshuset sørger for, at der kan 
købes mad, chips og drikkevarer.

Har du spørgsmål så tag fat i Poul-Erik 
på 23636007 eller skriv i opslaget på 
Facebook.

Forsamlingshuset
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SANKT HANS 2022
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SANKT HANS 2022
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Kom og lav et græskar

Den 22. oktober fra kl. 14.00 laver vi græskar-
lygter i shelteret. Kom og skær dit eget flotte 
græskar og hyg dig med andre børnefamilier.
Medbring selv skære-redskaber og græskar. Vi 
sørger for bål-varme og kage/saft.

Meld gerne tilbage hvor mange I kommer til 
Solveig Johnsen på 22799077.
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Husk bladet kan ses i farver 
på Skjøds hjemmeside

Skjoedby.dk

Dato Arrangement Sted

Oktober

6. Kirke i børnehøjde, kl 17.00 Skjød Kirke

7.-8. LAN-party, kl 15 Forsamlinghuset
18. Ekstraordinær generalforsamling i Skjød 

Vandværk, kl. 19.30
Forsamlinghuset

22. Vi skærer græskar, tænder bål og hygger os Shelteret

28. Fredagscafé i børnehøjde Forsamlinghuset

November

6. Allehelgensgudstjeneste, 14.30-15.30 Skjød Kirke

25. Fredagscafé i børnehøjde Forsamlinghuset
27. Julehygge, fra kl 14.30 Forsamlinghuset
27. Juletræet tændes, kl 16.45 Gadekæret

27. Lucia, kl. 17.15 Skjød Kirke

December

4. Salg af juletræer Gadekæret

24. Julegudstjeneste, kl. 14.15 Skjød Kirke


