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Du sidder her med et særnummer af Skjød Tidende. Det er 
ikke nyt stof, for der er først deadline d. 12. januar på næste 
blad. Nej, dette blad er særskilt redigeret til brug for Skjøds 
ansøgning om at blive indstillet til Landsbyprisen 2023 – et 
initiativ under Region Midtjyllands strategi for bæredyg-
tig udvikling i landdistrikterne 2020-2030. Formålet er, at 
understøtte bæredygtig udvikling og fornyelse i regionens 
landsbyer samt at synliggøre landsbyer og landdistrikter 
som attraktive steder at leve.
 
Det kan beboerne i Skjød leve op til. En lille landsby - i or-
dets bedste betydning, hvor de 229 personer i byen bakkes 
effektivt op af lige så mange i det omkringliggende landdi-
strikt. Skjød er synlig, har et fællesskab og vi er mangfoldi-
ge og stærke. Vi tør vise, at vores landsby kan noget særligt 
uden institutioner og forretninger.
 
Derfor er dette digitale nummer med tidligere artikler ved-
hæftet som bilag. Artiklerne viser vores DNA og er tænkt 
som understøttelse af ansøgningen om at blive indstillet til 
Landsbyprisen 2023.
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Bæredygtig landsby – del med din
nabo og bliv en glad skjødser

Vi skal alle ændre vores adfærd og gøre 
vores hverdag mere bæredygtig. Vi taler 
om at være bæredygtige, men hvad bety-
der det egentlig?

Jeg tænker mit og tilpasser min ad-
færd efter de forskrif- ter, jeg tror er de 
”rigtige”. Du gør måske noget andet. 
Det spændende er, om vi i vores lille 
samfund kan finde sammen om nogle 
tendenser og gøre vores landsby mere 
bæredygtig til gavn for det omgivende 
miljø, vore børn og børnebørns fremtid. 
Det er store tanker, men de er nødven-
dige.

Hvor skal vi begynde, skal vi lade os nø-
jes med det, det offentlige anviser eller 
kan vi sammen forbedre nogle af disse 
ordninger?

Det offentlige skal spare og det betyder 
bl.a. reduktioner på den kollektive trafik. 
Her kan vi hjælpe hinanden ved sam- 
kørselsordninger og opsamlingssteder. 
Fælles indkøbsord- ninger kunne være 

godt tilbud for mange i en travl hver- 
dag. Ordninger der annonceres på f.eks. 
de sociale medier.

Kan der findes 5 personer, der melder 
sig til el-bil ordningen, som beskrevet 
senere i bladet? Du kan overveje om 
bil nr. 2 er nødvendig - læg mærke til 
at kommunen har annonceret en ny mu-
lighed for at prøve en el-cykel!

Et andet aspekt er deleordninger, del 
din avis med nabo- en, fællesskab til 
genbrug af ??, som samles i en grejbank. 
Smider du noget væk, som en anden kan 
bruge i anden sammenhæng?

Ja, kun fantasien og vores ejer-fornem-
melse sætter grænsen. Mon ikke vi hver 
især tænker i bæredygtige løsninger
af hensyn til miljøet, men også for at 
gavne økonomien. Hjælper vi hinanden 
kan det sikkert gøres meget bedre, så 
hvorfor ikke komme i gang og gøre det 
sammen?

Hanne Wind-Larsen

4-2019
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2-2016 

Skjød som flagskib
Til næste år arrangeres flere kulturelle 
begivenheder i Skjød, som betyder, at 
vores lille landsby kan blive Favrskov 
kommunes flagskib i forbindelse med 
Aarhus og regionens status som euro-
pæisk kulturhovedstad 2017. Det hele 
starter med Favrskov Børne- og ung-
domsåbning af Kulturby 2017 i januar 
under temaet: ”Månelys over Ønskelan-
det”, som foregår på Skjød stadion.

Derefter begynder forberedelserne i 
april til teaterprojektet ”Dans din nabo”, 
hvor den københavnske teatergruppe 
Hello!Earth involverer Skjøds borgere i 
flere workshops om landsbyens daglige 
liv, aktiviteter, nærvær, mangfoldighed, 
naturoplevelser og fællesskab som et 
attraktivt alternativ til en storbybosæt-
ning.

Det kræver naturligvis interesse, åben-
hed og deltagelse af landsbyens beboere. 
Derfor håber vi, at mange skjødsere vil 
tage godt imod gæsterne og kaste sig ud 
i forskellige aktiviteter omkring 
kulturbegivenhederne, som kræver 
vores nysgerrighed og en fordomsfri til-
gang. I denne udgave af Skjød Tidende 

beskrives disse begivenheder nærmere 
og vi må forvente, at vi i den kommen-
de tid bliver klogere på, hvad der mere 
konkret skal foregå. Der er dog ingen 
tvivl om, at målet med arrangementerne 
er, at mange hundrede børn og unge 
med lærere, pædagoger, forældre og 
bedsteforældre vil være med til åbnin-
gen i januar. Desuden regner vi med, at 
en del Århusianere bliver fragtet med 
bus til Skjød for at deltage i teaterople-
velsen ”Dans din nabo”. Dette er en unik 
mulighed for landsbyerne i Favrskov og 
for Skjød i særdeleshed til at promovere 
det gode og aktive liv i landsbyerne tæt 
på storbyen.

Denne avis viser netop det høje aktivi-
tetsniveau i byen med flere fodboldhold, 
vandreklub, fastelavnssoldater, hygge 
og overnatning på stadion, landsbydag, 
brætspil for børn og unge, forårskon-
cert, pinsehygge, Sct Hans fest, jagt-ak-
tiviteter og byfest, – og dette er blot 
forårs- og sommer-aktiviteterne!

Redaktionen ønsker alle vore læsere en 
god sommer.



5

3-2017

Om at gribe chancen, når den er der
I denne sommer er der igen skrevet 
meget om udvandringen fra udkants-
danmark, landdistrikter og landsbyer. Vi 
er heldige, vi bor i en forstadskommune 
ikke til hovedsta- den, men til den næst-
største by og det gør en forskel, når vi vil 
sammenligne os med andre kommuner.

Derfor skal vi også være opmærksomme 
på de muligheder beliggenheden giver 
os. Kom- munen er en vækstkommu-
ne og Skjød, siger prognosen, vil være 
attraktiv som bosætningssted. 

Den bold har vi grebet og er med, når 
der er mulighed for at investere i vores 
lille landsby.

Kommuneplanen er i høring, er der 
nogen der vil se på de muligheder/
begrænsninger den angiver, hvordan 
passer de ind i vores hverdag?

De 12-17 årige har fået bevilget 50.000 
kr til et pt ukendt formål, støt de unge 

til at få noget fornuftigt ud af den pose 
penge, mulig- heden kommer nok ikke 
igen.

I september skal Skjød være vært ved 
kultur projektet Dans din Nabo. Her kan 
vi vise, at et lille samfund sammen med 
en kunstner- gruppe kan gøre en forskel 
og gentænke for- samlingshusets og 
dansens urgamle funktion.

Planen om et Naturhotel på stadion er 
ved at blive realiseret. Det første økono-
miske tilsagn er i hus. Vi har bygget en 
dome og den skal gøres færdig. Birgit 
skaber et stamtræ for byen og vores 
fælles historie bliver revideret i en ny 
udgave af Børge Jensens Skjød-bog.
Disse tiltag er kommet i værk, fordi 
kom- munen har et landsbyråd, der un-
derstøtter idéerne, fordi vi også er med i 
Kulturby 2017 projektet og fordi fælles-
skabet er noget, vi vil investere i.

Hanne Wind-Larsen
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Årets Skjødser 2017
Gitte og Keld Jakobsen blev kåret som Årets 
Skjødser-par.

Der var indstillet 10 personer, men 3 skilte sig 
hurtigt ud, så det var ikke svært for juryen at 
beslutte, at det i år skal være Gitte og Kjeld. 
Gitte og Kjeld er meget synlige i Skjød, hver 
for sig, men også som par. De bistår hinanden 
med en hjælpende hånd, hvor der er behov. 
De står næsten altid til rådighed uanset hvor. 
Det er meget sjældent, der bliver sagt nej.
Kjeld ses på fodboldbanen, som træner for 
oldboys holdet. Han lægger et stort arbejde i 
forberedelserne inden de ”aldrende mænd” 
og en bold kommer på banen. Kjeld er valgt 
ind i menighedsrådet for Skjød kirke. Karak-
teristisk for Kjeld er, at han altid er hjælpsom, 
når der mangler en frivillig.

Gitte huserer i forsamlingshuset som forman-

den, der varetager alt det praktiske omkring 
udlejning og køkkentjansen. Gitte har formå-
et at få forsamlingshuset til at fortsætte e�er 
2 dygtige formænd. Bestyrelsen, der arbejder 
sammen med Gitte ved, hun kan overkomme 
det umulige og hun er altid velforberedt på 
opgaven.

Det er interessant, at Gitte har set, at mange 
af de nye aktiviteter, også de alternative, er 
med til at sætte fokus på byen og vores for-
samlingshus og dermed øge omsætningen i 
huset. Det skal vi alle være glade for. Det er 
en stor forudsætning for, at der er liv i huset. 
Gitte ved hvad hun vil og er aldrig bleg for at 
give sin mening tilkende.

Stort tillykke til Årets Skjødser-par, de har 
fortjent prisen. 

3-2017
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Skjød Tidende går fra 4 til 3 numre
Redaktionen, og alle foreningerne i 
Skjød, har besluttet at Skjød Tidende 
bliver reduceret fra 4 til 3 numre i 2020.

Skjød Tidende vil fremover udkomme 
med dette interval:

• Nr. 1 udkommer og uddeles i slut-
ningen af Januar (Deadline i begyn-
delsen af januar)

• Nr. 2 udkommer og uddeles i slut-
ningen af maj (Deadline i begyn-
delsen af maj)

• Nr. 3 udkommer og uddeles i 
slutningen af september (Deadline i 
begyndelsen af september)

Præcis deadline vil stadig være at �nde 
i det forrige blad - men herover ses det 
interval bladet vil udkomme i.

Grunden til vi skærer august numme-
ret væk er, at redaktion og layout har 
svært ved at få august nummeret klar til 
jer. Der er sommerferie og travlhed på 
respektive jobs, og det gør det svært at 
få bladet klar. Det tager vi nu konse-
kvensen af, og alle har været enige om 
at dette var løsningen.

Bladet vil stadig være det samme - og vi 
må se, om det måske bliver numre med 
�ere sider. Vi tror det er en god løsning.

Redaktionen

Skjød Tidendes historie
Skjød Tidende startede som Skjød – 
Nyt i e�eråret 1996. Ideen opstod på et 
Borgerforeningsmøde i vinteren mellem 
1995 og 1996, hvor bestyrelsen havde 
brainstorming. Det var bl.a. på samme 
møde, vi fandt ud af, at Skjød skulle 
have et logo. (...)

Hanne Wind-Larsen udgjorde redak-
tionen. Bladet blev godt modtaget, og 
foreningerne var enige om, at det skulle 
fortsætte. Christian Nørgaard og Hanne 
Wind-Larsen var ansvarlige for bladet, 
som siden ski�ede navn til Skjød Tiden-
de (2. årgang 4. udgave oktober 1997).

Året e�er slap pengene op. Bjarne An-
dersen var Skjøds første landsbyrepræ-
sentant og fællesmøderne blev en del af 

foreningskoordinationen. På sådan et 
fællesmøde blev foreningerne i Skjød 
enige om, at de skulle være med til at 
betale, og dermed opstod den ordning, 
som siden har fungeret.

Bjarne Andersen kom med i redaktio-
nen i midten af 1998. I vinteren mellem 
1998 og 1999 valgte Hanne Wind-Lar-
sen at træde ud af redaktionen, og hun 
blev erstattet af Mette Fiil. Siden da har 
det i en årrække været Bjarne Andersen 
og Mette Fiil, der producerede Skjød 
Tidende. Fra januar 2016 overtog Mette 
Sig Pedersen opgaven med layout og der 
blev nedsat en redaktion med repræsen-
tanter fra byens foreninger.

Læs mere på http://skjoedby.dk/skjod-tidende/
historie/

4-2019
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Da den gamle promenade i e�eråret var 
blevet �ernet, så gadekæret en smule 
amputeret ud. Selvom den gamle pro-
menade var trist at se på, var det alli-
gevel et ‘møbel’, der bød velkommen til 
gadekæret og inviterede til at sætte sig 
ned og se på det stille liv, der udspringer 
sig omkring. 
 
Så det var dejligt og spændende, da der 
begyndte at blive sat punktfundamenter 
og endnu mere spændende, da de store 
jernspær gav en god fornemmelse af, 
hvor stort det nye byrumsmøbel ville 
blive. Da Alex og co. begyndte at sætte 
træ op, åbenbarede sig et smukt gyldent 

træskelet med et skønt farvespil. Det gik 
hurtigt med at bygge - hver dag var der 
sket noget, når man kom kørende langs 
Bygaden - forskellige plan, lag, felter og 
bokse kom til syne og gav et varieret og 
spændende syn hen over gadekæret. Og 
selv om folkene på byggepladsen havde 
travlt, var der stadig tid til en hyggelig 
snak om promenadens materialer og 
udformning.
 
Og så en lidt kold og blæsende no-
vembere�ermiddag var der indvielse. 
Pladsen var over natten blevet ryddet 
for maskiner, arbejdstelt og savsmuld og 
i stedet var der sat et hyggeligt telt op, 

Skjøds Nye Byrum

1-2022
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lys var tændt og for de forfrosne var der 
tændt op i bålfadet. Der kom mange - 
både skjødsere og udenbys - for at fejre 
Skjøds nye byrum. Der blev holdt taler 
og skålet for fonde og bidragsydere, tov-
holdere, håndværkere og det �ne resul-
tat. Dere�er var der LAG-kage og ka�e, 
mens folk kunne sidde og hyggesnakke 
eller gå rundt på promenadens mange 
dæk og beundre arkitektur og hånd-
værk. Der blev også udvekslet drømme 
for byrummet: F.eks. sommeryoga med 
udsigt til det rislende springvand, udstil-
linger på podierne, loppemarked, SUP 
board kursus i gadekæret og hyggelige 
kom-sammen’er for byens borgere på 
lune sommera�ener. Jo, drømmene og 
glæden ved den nye promenade var stor. 
A�enen fortsatte med tapas og endnu 
mere snak - det var dejligt at have noget 
at samles om. Børnene hoppede rundt 
på podierne/ kasserne og blev det koldt 
kunne man samles om bålfadet, hvor 
der blev poppet popcorn til glæde for 
barnlige sjæle. Alt i alt en virkelig hyg-

gelig a�en. Tak til de frivillige, der �k 
stablet den �ne indvielse på benene!

E�er indvielsen er det er en fornøjelse at 
se promenaden med de �otte linjer, der 
byder velkommen til gadekæret. Jule-
træet har fået en mere central plads og 
træets og promenadens �ne lys er et dej-
ligt lyspunkt, når man kommer gående/ 
kørende i disse mørke måneder. 
En af juledagene var promenaden også 
ramme om en spontan kom-sammen i 
det fri - der var muligvis ikke sne nok 
til at stå på ski, men rigeligt sne til at 
give den rette stemning til a�er-skiing. 
Bål, øl, soundboks og skibriller i panden 
fuldendte stemningen og der blev hyg-
get igennem og fortalt ski-anekdoter fra 
alle hjørner af Europas skidestinationer.
 
Til sidst en stor 
tak til Borger-
foreningen og 
Erling for så 
vedholdende 
og positivt at 
holde snor i 
projektet - det 
er en rigtig �ot 
gave til byen. 
Tillykke til 
Skjød og os alle 
sammen med 
det nye skønne 
byrum - må der 
blive mange 
�ere gode fælles 
stunder der.

Marguerite 
Ankjær Johnsen



104

Shelterfolkene havde ventet dagen med 
længsel e�er mange weekender og a�e-
ner på stadion med at bygge. Den 3. maj 
blev shelteret o�cielt indviet. Sponsorer, 
hjælpere og Skjødsere var inviteret til 
reception i det blå med båndklipning og 
lidt til ganen.

E�er 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.

E�er den o�cielle indvielse var over-
stået blev shelteret og bålpladsen straks 
taget i brug. Den store grillrist blev 
hurtigt fyldt med bø�er, koteletter og 
pølser. Vejret viste sig fra sin omski�e-
lige side af så pladserne i shelteret var 
e�ertragtede.

Jens Bay, SBIF

Indvielse af shelter
3 - 2019
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Hu – hej hvor det bare gik
- og så endda på en lørdag

Det jeg taler om, er den årlige forårs-
rengøring af landsbyen, også kendt som 
”Landsbydag”.

Det var lørdag den 23. april og vi mød-
tes omkring 20 personer i klubhuset til 
morgenka�e, kl. 9.00.
SBIF´s ønskeliste var både lagt på byens 
hjemmeside, på Facebook og rundsendt 
ved ka�ebordet. Opgaverne blev fordelt, 
og så blev der ellers gået ”til va�erne”.
Alle de nævnte opgaver blev udført og 
så endda noget mere. Den samlede liste 
af veludført arbejde er her:

Omkring klubhuset:
• Luge ukrudt på skråning ved kunst-

værket og så vilde markblomster 
imellem Vinca planter

• Reparere tag på udebane tribune
• Reparere stormskade på hjemmeba-

ne tribune
• Forårstjek af shelter
• Opstille 3 bord/bænkesæt fra vin-

terlager  
• Fjerne 2 gamle bord/bænkesæt ved 

Petanque pladsen
• Rense kloaka�øb i kælderhals
• Kridte banen op til årets første Old-

boys kamp

2-2022
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Ved og omkring gadekæret:
• Fjerne ukrudt ved mindestenen
• Rydde op og �erne blade i busskuret
• Skære pilekrat og buske ned rundt 

om gadekæret
• Nedtage julelys på øen og sætte 

springvandet ud (blev egentlig lavet 
ugen e�er) 

På legepladsen:
• Fjerne gammel og vakkelvorn klat-

revæg og rydde op i gamle planker
• Fjerne gammelt bord/bænkesæt og 

opsætte et andet fra lager hos Kir-
sten Frisch

Så sluttede vi arbejdsdagen af med 
velfortjente drikkevarer og pølser med 
brød omkring kl.13.00.

Nu er jeg ikke sikker på, om man i Skjød 
giver ”high �ve” eller dunker hinanden 
på ryggen over veludført arbejde, men vi 
kan i alle tilfælde sagtens sige hinanden 
tak for en super �ot landsby indsats.

De bedste forårshilsner fra SBIF- Erling
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A�erski ved gadekæret
En solid rytme af tysk slagermusik 
lød fra det �erne og kom nærmere og 
nærmere, da min mor og jeg var på vej 
hen til mine bedsteforældre for at spise 
julerester. Som vi kom 
nærmere, opdagede vi, 
at det ikke bare var en 
helt almindelig fest, men 
snarere et skjødsk svar 
på a�erski ved byens 
nyindviede gadekær. Og 
behøves man at have stået på ski før 
man holder a�erski? Det mener Skjød-
serne i hvert fald ikke. Stemningen var 
høj og vi �k en invitation med på vejen. 
Vi skyndte os at spise, så vi kunne tage 
del i festlighederne, og sku�ende var det 
heller ikke, da vi tog noget vin og et par 

glas med ned og dansede med naboerne 
til hits som “99 Lu�ballons” og “VLTJ”. 
Festen var præget af forældregeneratio-
nen og ikke så meget de unge, men idet 

byen ikke er så stor, blev 
det også muligt hurtigt at 
få samlet et par af os unge 
og holde fest - endda på 
tværs af generationer. En 
helt normal første juledag 
viste sig altså at tage en 

uforudsigelig, men festlig drejning, og 
endnu engang blev det bevist hvad en by 
som Skjød kan iværksætte i løbet af kort 
tid, når der bare er øl, engagement og 
hornmusik.

Bertram 

øl, engagement 
og hornmusik

1-2022
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Yoga i Skjød
Så er der atter yoga i klubhuset, Bygaden 
32 ved stadion i Skjød. Denne gang er 
det 2. generation, da min mor har ha� 
hold i Skjød i mange år. Jeg hedder Katja 
Lund og er uddannet ved www.ayoga-
story.dk på Samsø, og siden e�eråret 
2021 har jeg ha� et lille prøvehold i 
Skjød. Med min eksamen i starten af 
februar, vil jeg være klar til at undervise 
�ere hold. 
Metakognitiv stresscoaching

E�er i mange år at have beskæ�iget 
mig med sociale, psykiske og kognitive 
konsekvenser af høretab hos særligt er-
hvervsaktive, og med en Ph.d. om stress, 
høretab og arbejdsmarked i rygsækken, 

�k jeg sidste år mulighed for at blive 
certi�ceret metakognitiv stresscoach. 
Den metakognitive terapi tilbyder kon-
krete metoder til at reducere tankemyl-
der og bekymringstanker, der o�e ligger 
bag stresstilstande som depression og 
angst. Flere forskningsstudier har slået 
den metakognitive tilgang fast som en af 
de mest e�ektive både i�. hurtig og varig 
reduktion af stress.

Jeg blev uddannet i foråret 2021 hos 
Linda Burlan Sørensen ved www.neo-
kognitivtinstitut.dk. Det seneste halve 
år har jeg sammen med Aalborg Uni-
versitet ha� stress-samtaler med stude-
rende ved Elektroniske Systemer. Det 
har givet mig en masse erfaring, og de 
studerende har ha� muligheden for at 
lære metoderne at kende, som en af dem 
skriver: “Jeg startede I et stadie af stor 
bekymring, som i løbet af forløbet vha. 
de øvelser der blev brugt, har gjort at jeg 
nu rent faktisk kan slappe af og holde 
fri I mit hoved, hvilket jeg fandt næsten 
umuligt før.”

Jeg tilbyder stresscoaching online eller i 
mit nye lokale i Langå på StationK.
Skriv en mail på info@spirakel.dk eller 
ring på 50 69 17 47 for en gratis forsam-
tale.
Besøg min hjemmeside 
www.spirakel.dk og følg på Facebook 
https://www.facebook.com/Spirakel/ 

Katja Lund

Yoga – holdoversigt
Onsdage kl. 16.15 – 17.45: 
“Gear ned   e�ermiddag” med op-
start onsdag den 9. februar  2022 

Onsdage kl. 18.15 – 19.45 
“Rund dagen af ” med opstart onsdag 
den 9. februar 2022

Torsdage kl. 9.00 – 10.30 
“En blid start på dagen” med opstart 
torsdag den 10. februar 2022

Torsdage kl 11.00 -12.30
 "Indre ro" med opstart torsdag den 
10. februar 2022

Se mere på www.spirakel.dk. Tilmel-
ding kan ske på info@spirakel.dk

1-2022
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Fastelavnssoldater - 2018

Så er det igen tid for piger og drenge fra 0.-7. 
klasse at gå soldat. 

Fredag d 2-2-2018 
– Introduktionsmøde for soldaterne
Fastelavnssoldaterne mødes første gang Fre-
dag d. 2-2-2018 kl. 17:00 til ca. 18:30 til boller 
i Skjød klubhuset Bygaden 32 (tilmelding er 
ikke nødvendig – børnene skal bare møde 
op).

Denne dag fordeles børnene på to hold. Vi 
sikrer at der både er små og større børn på 
begge hold og alle kommer på hold med 
nogle, de kender og er trygge ved. Vi øver 
soldatersangen. Børnene har tid til at snakke 
og hygge sig sammen. Vi vil gerne have, at 
forældrene bliver det første kvarters tid,
så både børn og forældre får information om, 
hvad det hele går ud på og hvad der skal ske. 
Vi har blandt andet brug for hjælp til kørsel 
om formiddagen på selve fastelavnsdagen.
Hvis du ikke har mulighed for at møde denne 
fredag, men gerne vil være med, så giv gerne
besked til fastelavns-teamet.

Fastelavnssøndag d.11/2-2018 
- vi går fastelavnssoldat
Børnene mødes iklædt uniform kl. 8.15 hos 
Kongen Dann, Bygaden 9. Om formiddagen 
køres børnene rundt til de huse/gårde, som 
ligger uden for byskiltet. Om e�ermiddagen 
går børnene rundt fra dør til dør i selve Skjød 
by. Børnene spiser middagsmad hos Kongen 
Dann.

Arrangementet forventes at slutte kl. ca. 
17.00, hvor børnene igen samles hos Kongen. 

HUSK at tage varmt tøj på, I skal være ude 
hele dagen. 
Der er mulighed at betale med MobilePay
Mærk FS til telefon nr.  60146967 (Poul Skov 
Jensen).

Fredag den 23/2-2018
- fastelavnsfest i Skjød forsamlingshus

Fastelavnsfesten i Skjød forsamlingshus bliver 
Fredag 23/2 - 2018 kl. 18.30. 

Fastelavnsfesten er for alle Skjødsere. Kom 
udklædt. Fastelavnsfesten tilrettelægges, så 
både små og store børn får en god oplevelse. 

Der bliver slået katten af tønden for forskelli-
ge aldersgrupper + voksne mænd og
slagstærke kvinder. Der vil være pølser/brød 
og en sodavand til børnene. Ka�e og lagkage 
til de voksne. Fastelavnssoldaterne møder i 
uniform.

Mvh
Fastelavnsteamet (Poul Skov, 60146967)

1-2018
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Byrumsfesten d. 18.-19. juni
Byrumsfesten ved gadekæret blev for 
forsamlingshuset en �ot økonomisk suc-
ces. Derfor takker vi alle festens gæster 
for deres deltagelse og engagement.
Fredag e�ermiddag blev der tryllet og 
lavet gøgler workshop for de mindste. 
Opvisningen sluttede med ildshow. 
Here�er var en stor stenpizza-ovn stillet 
op ved forsamlingshuset. Fredagscafé 
i børnehøjde diskede op med fyld til 
pizzaerne. Det blev en pæn succes.
A�enen 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 �ot bar, 
som blev en succes. Vi håber på, at I 
kommer igen næste år.

Lørdag morgen startede med andagt, 
fællessang og morgenbu�et arrangeret af 
menighedsrådet. Here�er var der yoga 
under instruktion af Katja Lund på det 
nye trædæk. Her deltog både garvede 
yogadyrkere såvel som nye stive skjød-
sere, heriblandt �ere mænd, som �k 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 bu�et 
til frokost, hvore�er 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).

3-2022
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Henny beviste, at der fortsat kan holdes 
tombola med �otte gevinster. Det pæne 
overskud gik i forsamlingshusets slunk-
ne kasse, tak for det.

Børnene dekorerede farverige lagkager, 
som blev spist til e�ermiddagska�en.
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 a�ens-
maden. Traditionen tro var det grillstegt 
gris med karto�elsalat og andre gode 
salater. Der blev udsolgt. A�enen 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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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.

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

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

Forfatteren høster maltbyg

3-2021
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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 du�en 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 ha� 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 
�asker gin.

Siden april i år har vi ha� 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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Fugleskydning 2021
Skjød Jagtforening har igen a�oldt 
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 �ok til Kongen, Torben Nielsen 
på Kirkeskovvej. 

Kongen inviterede udfordrerne indenfor 
og beværtede dem på fornem vis. 
E�er at have nydt en forfriskning hos 
Kongen, fortsatte selskabet til Bodtof-
teskoven, hvor der blev serveret ka�e 
og rundstykker. E�er 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.

E�er 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

3-2021
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Kulturlandsby-projektet
Kulturlandsby-projektet Skjød 
2017 i støbeskeen

En sommerdag sidst i juni mødtes 7 skjød-
sere, kulturformidleren fra Favrskov Kom-
mune, den lokale præst fra Lyngå samt re-
præsentanter fra Bora Bora (visuelt teater fra 
Aarhus) i forsamlingshuset. Teaterforeningen 
hello!earth fra København var med på en 
skype-forbindelse.

Formålet med mødet var, at  give skjødser-
ne og øvrige interesserede information om, 
hvordan teaterprojektet ”Dans din nabo” 
skrider fremad i forhold til økonomi og sam-
arbejdsa�aler. Desuden skulle der diskuteres 
forslag til forprojektplan og nedsættes grup-
per til at arbejde med forskellige opgaver.

Budgettet for projektet er på 1,14 mio., hvoraf 
de 800.000 allerede er i hus. De resterende 
340.000 ansøger Skjød Forsamlingshus hos 
Landdistriktspuljen, som har afsat midler til 
forsøgsprojekter.

Vi ved nu, at projektet bliver til noget og der-
for er en række organisationer inviteret til at 
være med. Der er lavet a�aler med Røde Kors 
Hadsten-Hinnerup,  Favrskov Sprogskole, 
Skjød Borger- og Idrætsforening, Gentænk 
Landsbyen, Favrskov Kommune, Kultur og 
Fritid, Lyngå, Skjød-Lerbjerg Menighedsråd, 
Landsbyrådet i Favrskov, �orshøj Plejecen-
ter,  Lyngå Byforskønnelsesudvalg, og Venlig-
boerne i Favrskov.

Der er allerede lavet pressefoto (se billede), 
teaser video og hjemmeside til brug i kul-
turhovedstadens PR (se: http://bora-bora.
dk/dansdinnabo/). Samarbejdet med kultur-
hovedstadsprojektet betyder – udover deres 
støtte – at vi bliver en del af deres o�cielle 
program og vi opnår en del synlighed deri-

gennem. Selve projektet blander de sig ikke i, 
her er det Skjød Forsamlingshus, Bora Bora 
og hello!earth, der er de centrale samarbejds-
partnere.

Til e�eråret i år planlægger hello!earth og 
Bora Bora 2 workshops i Skjød.  Den første 
workshop i september bliver en ideudvikling 
på Skjød som landsby: Hvad er godt?, hvad 
mangler? og hvad kan vi lave, som mange vil 
være med til? Den næste workshop i novem-
ber skal så gå ud på at udføre den ide, som 
man blev enige om. Målet er at begynde at 
lære hinanden at kende og gøde jorden for 
at selve projektet inddrager så mange som 
muligt fra Skjød og opland. Det kan tage no-
get tid at opdyrke interessen, så vi forventer 
et stigende engagement hen imod maj 2017, 
hvor forberedelserne til teaterprojektet i e�er-
året 2017 begynder.

I den sidste del af forprojektmødet blev der i 
grupper brainstormet ud fra disse spørgsmål:

1. WORKSHOPS: Hvordan får vi folk i Skjød 
til at komme til de to workshops i e�eråret?

2. PR: Hvad skal vi gøre for at holde interes-
sen levende og voksende indtil maj 2017?

3. SAMARBEJDSAFTALER: Hvilke andre 
organisationer/virksomheder/foreninger skal 
vi invitere med i projektet?

4. NABOER: Tænk på en af dine naboer, som 
endnu ikke har deltaget. Hvordan får vi ham/
hende involveret?

Der kom mange gode ideer på bordet, og 
�ere deltagere meldte sig til at arbejde videre 
med nogle af ideerne.

Hanne og Calle, Skjød Forsamlingshus

3-2016
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Skovens dag
Den første søndag i maj holdes der 
normalt Skovens Dag i Favrskov på skif-
tende lokaliteter. I år blev det på sports-
pladsen i Skjød og i skoven ved siden 
af. E�er a�ale med naturvejleder Vibe 
Søndergaard var hovedtemaet biodiver-
sitet, da  kommunen gerne vil fremme 
mere mangfoldig natur. 

Derfor blev der med hjælp fra de frem-
mødte gæster anlagt en blomstereng, 
plantet frugtbuske, lavet et kvashegn, 
en lav jordvold og en stenbunke (en 
insekt-radiator, som Vibe kalder det). 
Det vil tiltrække sommerfugle og andre 

insekter og smådyr, der kan �nde føde 
og skjulesteder her. Der ligger nu også 
tre aske-stammer bag shelteret, som 
insekter og svampe e�erhånden vil 
nedbryde.

Det er naturligvis meningen, at man må 
plukke fra bærbuskene, når de engang 
begynder at give frugt. Kvashegnet må 
man gerne fylde oveni, hvis man har 
nogle grene, man gerne vil af med. 
Stammerne er også beregnet til at sidde 
på og lege på.

På dagen blev der også fanget smådyr, 

2-2022
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lavet fuglekasser til at tage med hjem og 
demonstreret, hvordan man kan lave sit 
eget lille vandhul i haven af en murer-
balje med sten i (og vand). Der var små 
opgaver til børnefamilierne og en skov-
tur med udstoppede dyr undervejs. Man 
kunne købe honning og få en bi-snak 
hos biavlerforeningen og prøve at skyde 
med bue.

Midt på dagen var der skovhugger-show 
med Palsgaard og søn, hvor der blev 
savet om kap, kastet med økser og 
hugget med økser, så spånerne �øj. Hele 
dagen kunne der også bages pandeka-

ger på bål. Det var med vilde urter i, 
både mælkebøtter og skvalderkål. Der 
var også naturens urter i de pitabrød, 
som forsamlingshuset solgte på pladsen 
og �k meget ros for. Deres køkken var 
�yttet udenfor ved to bålfade.

Tak for det �ne fremmøde og arbejds-
indsatsen fra lokale ildsjæle. Også tak 
til det lokale hønseri for de gode æg 
til pandekagerne, til kommunen og til 
Simon og Solveig for lån af skoven.

Søren Westermann, DN Favrskov
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Nat på Stadion
Den 18. juni var omkring 30 personer, store 
som små, samlet på stadion til en overnat-
ning i telte. Fra kl. 15.00 kunne man stille sit 
telt op og hygge sig om bålet og spise kage.
 
Senere blev der bagt snobrød, lavet mad over 
bål og til de der holdt sig vågne længe, var 
der bålbagte pandekager og popcorn! Der 
blev også lavet O-løb i Bodto�eskoven, hvor 
der blev dystet på at samle insekter og få et 
reb gennem alle deltagernes trøjer - en rigtig 
samarbejdsøvelse! Nogle gik til ro tidligere 
end andre, men i løbet af a�enen blev der 
spillet live-musik og fortalt røverhistorier og 
til de der holdt ud længst, var det muligt at 
høre natuglen.

Næste morgen mødtes alle igen til morgen-
brød og ka�e inden teltene blev pakket sam-
men og der blev takket for et godt arrange-
ment. Nat på stadion var en stor succes og vi 
håber på en gentagelse til næste år.

SBIF

3-2016
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Årets �skekonkurrence blev afgjort den 
29. september. Årets dommer og arran-
gør var et kendt ansigt på denne post og 
Simon Johnsen lod med rutine �skekon-
kurrencen gå i gang kl. 10.00

Fiskerne, store som små, var fordelt 
langs promenaden og de kastede ivrigt 
snørerne i vandet. Taktik, udstyr og 
madding var i alle varianter og de 
medbragte spande til dagens fangst viste 
klart at ambitionsniveauet blandt �sker-
ne var højt.

Fiskene derimod kunne enten stadigt 
huske sidste års postyr med brandbiler 
og pumper, eller de havde ganske enkelt 

spist sig mætte før konkurrencen gik i 
gang. I hvert fald udviste �skene ikke 
udpræget trang til at blive fanget. Tål-
modighed var en dyd.

Vejrudsigten for dagen havde i �ere 
dage lovet regn i anseelige mængder, 
men som konkurrencen skred frem viste 
solen sig næsten og mest vigtigt af alt, 
holdt den lovede nedbør sig på afstand. 
Det hæderlige e�erårsvejr lokkede til-
skuere ud for at heppe på �sk og �skere. 
I alt deltog ca. 30 tilskuere og �skere i 
arrangementet.

Ved konkurrencens afslutning måtte 
det konstateres at tilslutningen på land 
havde været bedre end tilslutningen i 
vandet. �or og �yge Hvass blev kåret 
som vinder-team med den største �sk og 
konkurrencens dommer blev kåret som 
vinder med �est fangede �sk.

SBIF stod for salg af øl/vand og pølser til 
de sultne �skere og tilskuere. Forenin-
gen vil desuden sende en tak til Simon 
Johnsen for at stille op som dommer og 
arrangør.

Mvh. SBIF/Jens Bay Madsen
Fotograf: Heidi Fogh

4-2019
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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 �otte 
græskar og hyg dig med andre børnefamilier.
Medbring selv skære-redskaber og græskar. Vi 
sørger for bål-varme og kage/sa�.

Meld gerne tilbage hvor mange I kommer til 
Solveig Johnsen på 22799077.

3-2022
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Dato Arrangement Sted

Januar

Opstart af Yoga, Zumba og Cross Dance Forsamlingshus 
og Klubhus

Opstart af Fredagscafé i børnehøjde Forsamlingshus
Februar

Fastelavssoldater Byen
Marts

Generalforsamling i Forsamlingshuset og 
SBIF

Forsamlingshuset

April

Oldboys opstart Stadion

Landsbydag Hele byen

Juni

Byrumsfest Gadekæret

Skt. Hans med børnebål og Gudstjeneste Stadion
Juli

Fugleskydning Bodtofteskoven
August

Nat på Stadion Stadion
September

Høstgudstjeneste Kirke
Oktober

Vi skærer græskar, tænder bål og hygger os Shelter
November

Allehelgensgudstjeneste Kirken
December

Salg af juletræer, Juletræet tændes og jule-
hygge

Gadekæret og 
Forsamlingshuset


