
Tidende 

I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om:  
 

 Yoga og Zumba 
 Fællesspisning og foredrag 
 Tøseaften og meget mere 

 

18. Årgang  - 3. Udgave  - august 2013   

Den Gyldne kagerulle  2013 blev vundet 
af Solveig Valentin, der her får den  
overrakt af Kirsten Laursen fra SBIF. 



 

 

 
Nyt fra SBIF 

Side 2 

Medlemskab af SBIF 
 

Det er Skjød- Borger og Idræts- 
forening som står for omdeling af 
Skjød Tidendes augustnummer 
og i den forbindelse fornyes/
tegnes nye medlemskaber. 
Da vi nok ikke er så heldige at alle 
er hjemme, når vi kommer med 
Skjød Tidende, beder vi jer om at 
tage godt imod den blanket til  
indbetaling af medlemskab for 
sæsonen 2013-2014, som vil  
være vedlagt bladet. 
Det at opkræve penge er ikke det 
mest eftertragtede arbejde i for-
eningen, ligesom betaling af reg-
ninger heller ikke er det for med-
lemmerne. 
Medlemsskabet går til at vedlige-
holde og markedsføre Skjød som 
en smuk og levende landsby i 
kommunens midte. 
Så, betal meget gerne nu, inden 
du glemmer det! 

 
 

SBIF siger tak 
 
Tak for alle indbetalinger til SBIF. 
 

Der blev trukket lod blandt de der betalte til byfesten, Sankt Hans eller havde 
overført tidligere. Der blev trukket lod om 3 flasker vin – de heldige vindere var: 
Patricia Pedersen 
Christian Kiil 
Grethe Korreborg 
 
 

Tillykke til de tre vindere.. 
 

. 
 

Skjød Borger– og Idrætsforening 
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Familie- og Aktivitetsdag for Skjødsere i alle aldre 
 

Så er det igen blevet tid til årets:  

Familie– og Aktivitetsdag 

 
 
 
 

Arrangementet finder sted lørdag d. 31. august 2013 

 

I år har vi ikke lagt et program for dagen.  
I stedet skal I møde op og være med til at  

bestemme, hvad der skal ske 
 

Nogle ting ligger dog fast: 
  - Vi starter kl. 10 og slutter ca. kl. 15 
  - Vi tømmer kælderen for bolde, bat, net,  

   trampoliner osv. til fri afbenyttelse. 

 

  - Vi har sandkasse og legeområde til de små.  
  - Borde og bænke til tilskuere og de trætte. 

 

  - SBIF sælger en nærende frokost bestående  
   af pølser, øl og sodavand.  

  - Og sidst på dagen kaffe og kage. 
 

Selvom programmet ikke ligger fast, kan vi jo håbe på: 
- At Oldboysholdet kigger forbi og tager deres børn med 
- At Petanqueklubben måske holder en turnering 
- At menighedsrådet kommer forbi og lærer os en salme 
- At vi i år skal lære de meget omfattende regler for rund-

bold 
- At vi igen i år opgiver at lære de meget omfattende regler 

for rundbold og spiller som vi plejer 
- At zumbaholdet lærer os at danse zumba 
- At byens håndværkere laver en sømkonkurrence 
- At vi skal genoplive fordums gyldne håndbold-æra 

                                                                         Skjød Borger– og Idrætsforening 



 

 

 
Skjød Jagtforening - Fugleskydning 

Side 4 

Skjød Jagtforening afholdt lørdag den 6. juli den årlige fugleskydning i Bodtofte 
Skov. Deltagerne mødtes ved gadekæret kl. 09.00, og efter en kort parole tog 
selskabet ud for at afhente Kongen Peter Damsboe.  
Traditionen tro nød vi en lille forfriskning hos regenten, hvorefter vi drog til  
skydebanen i skoven. 
Her blev der serveret kaffe og rundstykker. 
 

Formanden bør velkommen til årets skydning, hvor vi bl.a. mindedes  
Evan Andersen, der afgik ved døden i maj. 
Ved den efterfølgende indskrivning, kunne det konstateres, at der var 25  
skytter til året skydning. 
 

Inden frokost var det lykkedes at nå halvvejs igennem skydningen.  
Det var dejligt vejr, solen skinnede, temperaturen fin, der var ingen myg, men  
der var nogle myrer der 
mente, de også skulle  
deltage i frokosten. 
 

Efter frokost gik skydnin-
gen fint, indtil vi nåede  
til brystpladen – den  
var sej. 
 

Efter i alt 467 skud mod 
fuglen faldt brystpladen, 
og årets Fuglekonge  
kunne blive fejret. 
 
Årets Fuglekonge blev  
Sten Rasmussen 
 

Stort tillykke til Sten. 
 
Resten af eftermiddagen 
blev der hyggesnakket,  
og kaffen kunne nydes 
med Jytte Andersens 
hjemmebagte kringle. 
 

Bestyrelsen takker for 
fremmødet. 
 
 
 
 
    
    
       

          Skjød Jagtforening 
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Fællesspisning og foredrag d. 20. 9. kl. 18.00 

På denne aften får vi til vores fællesspisning besøg af HUGO MORTENSEN,  
som efter fællesspisningen på sin egen humoristiske facon fortæller om sit liv. 

 

Hans oplæg er: 
 

HVORDAN JEG HAR KLARET MIG GENNEM LIVET MED EN  
USPORTSLIG KROP, MANGLENDE KVINDETÆKKE  

OG STÆRKT BEGRÆNSEDE  
INTELLEKTUELLE RESSOURCER. 

 

Jeg har oplevet ham tidligere og står inde for 1 times  
underholdning, så tårerne triller. 

 

Prisen er kr. 150 for både fællesspisning og underholdning og 75 kr. for  
børn under konfirmationsalderen, men hans humor er for voksne. 

 

Alle er velkomne, også borgere uden for Skjød sogn. 
 

TILMELDING SENEST DEN 6. SEPTEMBER TIL: 
 

ALLAN KRISTENSEN,   tlf. 8698 2736, mail: bkak@post10.tele.dk  eller 
 

ANNETTE SCHIØDTE,  tlf. 5180 1390, mail: annette--@ofir.dk 
 

Tilmelding kan også lægges i forsamlingshusets postkasse. 
 
 
 

På foreningens vegne 
Allan Kristensen, formand    



 

 

 
Nyt fra Skjød Forsamlingshus 

Side 6 

Her sidst i juli måned er det svært at komme til computeren.  
De sidste uger har vi haft et fantastisk dejligt sommervejr, som lokker mig ud af 
huset i stedet for at sidde ved tasterne. I skal nu alligevel ikke snydes for opdate-
ring fra Skjød Forsamlingshus. 
 

Efter en veloverstået sommerfest har vi fået gulvet i salen lakeret, så huset nu 
igen er klar til at tage imod rigtig mange gæster.  
Vi har planlagt at male husets facade i en lidt mere dæmpet farve. Siden 2010, 
hvor huset fik sin nuværende farve, har vi fået rigtig mange tilkendegivelser på 
den lidt usædvanlige kulør. Det har moret os at høre alle kommentarerne, og  
ingen har været i tvivl om, hvilket hus, der er forsamlingshus i Skjød. 
 

Bestyrelsen lader nu op til efterårets arrangementer, som endnu ikke er planlagt  
i detaljer, men arrangementernes art, tid og sted ligger fast.  
Vi opfordrer til at man følger med på Skjøds hjemmeside, hvor nærmere  
beskrivelser løbende vil komme på siden, og mon ikke de lokale aviser vil minde 
jer om arrangementerne. 
 

Efteråret stater med en koncert i Skjød Forsamlingshus den fredag d. 27.  
september.  
Vi får besøg af Stephen Quigg som vi kender fra The McCalmans.  Stephen  
turnerer nu alene, efter at Ian McCalman gik på pension og efter at Nick Keir  
desværre døde her i sommer.  
Stephen er en fantastisk sanger og han formidler den skotske folkemusik og sang 
på en oplevelsesrig måde. Bestyrelsen er sikker på, at det bliver en hyggelig aften 
i selskab med Stephen. Vi har valgt at servere en menu inden koncerten og der 
kan købes billetter med menu eller kun til koncerten.   
Se i øvrigt annonce på side 7. 
 

Den 23. oktober skaber vi en rigtig tøseaften med cremer, parfumer, tasker,  
massage, Tupperware og meget mere.  
Her serverer vi en let anretning med hvidvin. Prisen er 50 kr.  
Se også her annonce i bladet på side 9. 
 

Den 15. november kan du godt sætte kryds i kalenderen. Her arrangerer vi vin-
smagning. Aftenen er endnu ikke tilrettelagt i detaljer, men vi vil naturligvis sørge 
for at formidle aftenens indhold, så I ikke går glip af en fornøjelig aften med gode 
vine og ost. Det kommer til at koste ca. 150 kr. at være med. 
 

Sidst men ikke mindst, så er 1. søndag i advent jo også en dag, hvor I skal i 
Skjød Forsamlingshus. Mere om det i næste nummer af bladet. 
 
 
 
 

Henny Josefsen 
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Koncert med Stephen Quigg Koncert med Stephen Quigg 
d. 27. september i  

Skjød Forsamlingshus 
 

 
 

Billetter med menu 200 kr.  
og 125 kr. uden menu 

 

Tag selv bord starter kl. 18.30 
Koncerten kl. 20.00 

 

Vi får besøg at Stephen Quigg som vi kender fra The McCalmans.   
Stephen turnerer nu alene efter at Ian McCalman gik på pension og  

efter at Nick Keir desværre døde her i sommer.  
 

Stephen er en fantastisk sanger og formidler den skotske folkemusik 
og sang på en oplevelsesrig måde.  

 

Bestyrelsen er sikker på, at det bliver en hyggelig aften i selskab med  
Stephen.  

 

Vi har valgt at servere en menu inden koncerten og der kan købes  
billetter med menu eller kun til koncerten.  

 

Billetter bestilles fra 1. september på 
mail: ban@fibermail.dk  
eller på tlf.: 8696 0286 



 
Udlån af borde og stole 

KIG FORBI, OG SE HVAD JEG 
KAN TILBYDE AF BEHAND-
LINGER OG FORKÆLELSE :) 
 

FÅ EN LILLE SMAGSPRØVE  
PÅ EN HÅND/FOD/
ANSIGTSMASSAGE, ELLER 
PRØV LIDT ZONETERAPI,  
OG MÆRK HVORDAN MAN 
BRUGER VARME STEN TIL 
MASSAGE. 
 

ALLE DER HAR LYST, FÅR EN 
RABATKUPON TIL EN VALG-
FRI BEHANDLING.                         MARIANNE/MASSAGE & ZONETERAPI 

 
Ses vi til tøseaften? 

Hvis man har anparter i forsamlingshuset,  
er det gratis at låne de gamle borde og stole.  

Der er i alt 10 borde (90 cm X 180 cm)  
og 70 stole. 

 

HUSK:   
Man tager IKKE borde og stole uden  

at have en aftale med mig og man  
tager KUN det der er aftalt.  

 

Venlig hilsen 
Connie Svendsen 

Skræddergyden 50 
TLF : 8696 0094 
SMS : 3122 5540 

Mail: cogc.svendsen@pc.dk 

Side 8 
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Tøseaften  
 

Onsdag d. 23. oktober kl. 19.30  
sker der noget  

i Skjød Forsamlingshus for  
piger i alle aldre. 

 

Der er lagt op til en hyggelig aften i huset. 
 

Der vil være fremvisning og salg af bl.a. tasker, cremer,  
parfume, Tupperware og massage. 

 

Der serveres en let anretning med et køligt glas vin til. 
 

Kom og vær med til en rigtig tøseaften med snak og grin. 
Det er ikke nødvendigt med tilmelding -  

bare mød op. 
 

Prisen er kun 50,- kr. 
 

Venlig hilsen 
                                 Skjød Forsamlingshus 

Vores dejlige kastede hankat 
"Mivson" er blevet væk.  
 

Han forsvandt lige før  
sommerferiens start.  
 

Hvis nogen har set ham, død  
eller levende, vil vi meget gerne  
have besked.  
 
  
Ring eller send sms på 2285 2216. 
 

Venlig hilsen  
Frida, Clara, Jens og Annekarin, 
Glæsborgvej 45.  

 
Efterlysning 



 

 

 
Tumlastik / legestue 

Side 10 

Er du i førskolealderen og har du lyst til at lege og tumle med 
andre børn fra Skjød og omegn?  
Så kom om i klubhuset om torsdagen fra 16.45 til 17.30.  
Vi starter torsdag d. 15. august og slutter til jul.  
 

Vi startede med tumlastik i foråret og 10 glade børn har hver 
uge moret sig med sanglege, trampoliner, madrasser, tæpper 
og tumlen.  
Vi har ingen egentlig træner, så vi hjælpes ad med at finde 
relevante lege til de forskellige aldersgrupper og i det hele taget at få det til at  
køre.  

 

Hvert barn skal følges af en voksen. 
Kontingent: 100 kr. pr barn, som vi bruger på legeredskaber.  
Gerne forhåndstilmelding til Marguerite eller Solveig. 
Vi håber at se rigtig mange børn og deres forældre til nogle  
hyggelige eftermiddage! 
 

Venlig hilsen 
Solveig Sandal Johnsen (solveigsandal@gmail.com) 
Marguerite Johnsen (marguerite.johnsen@gmail.com) 

Skjød Borger– og Idrætsforening Allan Kristensen  Tlf.: 8698 2736 
 

Skjød Petanque    Berit Gulev   Tlf.: 4040 1505   

Skjød Forsamlingshus   Gitte Jakobsen  Tlf.: 8696 0943 
            Henny Josefsen  Tlf.: 8696 0167 
 

Skjød Jagtforening   Jens Hulgaard  Tlf.: 8696 1150 
 

Skjød Menighedsråd   Anny Hansen  Tlf.: 8696 0132 
 

Skjød Vandværk    Poul Skov Jensen  Tlf.: 4072 0103   

Sølvsten Vandværk   Søren Westermann Tlf.: 8696 0037   

Oldboysfodbold    Keld Jakobsen  Tlf.: 8696 0074 
 

Landsbyrådet    Hanne Wind-Larsen Tlf.: 8696 0037 

 
Kontakt 
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Børnenes side 

Denne flotte tegning har August lavet. 
Han bor på Bygaden og han har tegnet 
sin far 



Skjød Jagtforening var på udflugt 
til Filsø 25. maj. Filsø genopret-
nings projekt dækker et samlet 
areal på ca. 2.300 ha beliggende 
ved den jyske vestkyst mellem 
Ringkøbing fjord og vadehavet. 
Her er der i 2012 genskabt et 
søareal på over 900 ha omgivet 
af enge, moser, vandhuller og 
klithede. 
Der var 36 tilmeldte, og dagen 
startede ved gadekæret, hvor vi 
steg på bussen.  

Efter et kort ophold på rutebilstationen i Hammel, hvor de sidste deltagere stod på, 
kørte vi til Vestjylland. Undervejs blev der serveret kaffe, og der var en hyggelig 
stemning med masser af snak. 
 

Da vi nåede frem fik vi kaffe og rundstykker, medens den indskrevne naturvejleder 
underholdt med historier fra området men specielt omkring genopretnings  
projekt. Vi kørte en tur i området, med korte stop undervejs.  
 

Ved det sidste stop, var der en spadseretur til en 
nylig opført udkigspost. Her stødte vi på en flok 
ornitologer, der var ude for at se Sand Ternen. 
Sand Ternen er en yderst sjælden gæst, som nu 
ser ud til at ville tage varigt ophold i Filsø.  
Man fortalte, at det var erkendt, at der faktisk  
havde været en parring i gang. 
Efter denne spændende og for danske forhold en 
verdens sensation blev selskabet kørt til kroen i 
Henne. 
Her blev vi beværtet på bedste vis, med en dejlig 
frokost.  
 

Krofatter ville dog ikke have hunde indendørs, hvorfor Angels nyeste hund måtte 
forblive ude. (Den overlevede). 
 

På hjemturen blev der underholdt med sang akkompagneret af Orla på harmonika. 
Derudover blev der serveret kaffe og kringle, som Jytte havde lavet til dagen. 
 

Vi var hjemme ved gadekæret kort før kl. 18. 
 

Jagtforeningen takker alle deltagerne for dejligt selskab.                                                      
 
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                     Skjød Jagtforening 

 
Udflugt til Filsø 



 
Byfesten 2013 

Lørdag d. 22. juni var der byfest i Skjød. En festdag for små og store i alle aldre. 
 

Dagen startede med mor-
gensang og harmonikamu-
sik, hvorefter der var en 
lille morgenandagt ved 
præst Peter Ulvsgaard fra 
Hadsten. Menighedsrådet 
bød på kaffe og rundstyk-
ker, inden der var præsen-
tation af fremtidens køretø-
jer: en elbil og en elcykel.  
 

Den nye konkurrence gik 
ud på at bygge en tømmer-
flåde, der kunne holde sig 
oven vande med 2 – 3 personer ombord. De skulle sejle tværs over Gadekæret 
og tilbage igen. Vinderen blev Landsholdet, der – for andet år i træk - vandt håne-
retten indtil næste års konkurrence.  

 

Efter en dejlig frokost, der blev serveret af Skjød 
Jagtforening, var der masser af sejlads i kanoer 
på Gadekæret. Selv om det ikke var solskin, men 

køligt og blæsende, hyggede 
skjødserne sig i og på vandet.  
 

Var der ingen ledige kanoer, 
svømmede og plaskede  
børnene rundt i vandet – våde 
ville de være.  
 

Konkurrencen om den Gyldne 
Kagerulle er altid et populært 
indslag. Skjødserne spiste sig 
gennem mange flotte og vel-
smagende kager, og vinderen blev Solveig Valentin.  
Herefter var der hygge, snak og grin i teltet ved Gadekæret, indtil  
fællesspisningen i forsamlingshuset.                                                                     
 
 
 

Forsættes næste side  



 

 

Skjød Borger- og Idrætsforening takker sine sponsorer for støtten til årets byfest  
og Sct. Hans arrangementer 2013. 

 

De Grønne Busser - Kiil og Nielsen - Gert Frisch - Sparekassen Kronjylland,  
Hadsten - Thyge Hvas - Skjød Maskinsnedkeri - Morten Helle Aagesen -  

Børge Bach og Sønner - Alex Pedersen 
 

uden hvis støtte det ikke ville være muligt at gennemføre de arrangementer, som 
er med til  at markedsføre Skjød udadtil og skabe sammenhold indadtil. 

 

Ligeledes takker vi alle dem, som træder beredvilligt til med en hjælpende hånd, 
når bestyrelsen beder om det (og det sker ofte). 

Skjød Borger– og Idrætsforening 

Aftenens tema var: Kina, og salen 
var pyntet med drager, lamper og 
flot bordpynt med…..naturligvis ki-
nakål.  
 
Under spisningen skulle vi kåre 
Årets Skjødser 2013.  
Der var indstillet 5 personer til tit-
len, men det blev Jytte Hedegaard 
– måske bedre kendt som Forsam-
lingshus-Jytte, der vandt den flotte 
pokal.  

Jytte var vært i Skjød Forsamlings-
hus i mange år, og fik Skjød gjort 
kendt vidt omkring.  
I dag er Jytte altid klar med gode 
køkkenråd og hun giver gerne en 
hånd med i køkkenet til byens ar-
rangementer. Hun er altid i godt 
humør og møder man hende på 
sine traveture rundt i Skjød, er der 
altid tid til en snak og en munter 
bemærkning.  
 

Byfesten sluttede som den startede, 
med kaffe på kanden og fadøl i 
glassene. Foreningerne i Skjød tak-
ker byens borgere for den flotte op-
bakning til arrangementet – selv om 
vejret ikke helt var på vores side. 
 
                                          Mette Fiil 
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Som noget nyt var der iværksat en ny konkurrence ved årets byfest.  
Hvem kan bygge den bedste tømmerflåde? Der skulle selvfølgelig tages højde for 
både sødygtighed og kreative udformning.  
På landsholdet havde vi mest fokus på sødygtigheden, da man gerne skulle igen-
nem uden alt for våde føder.  
Gaffatape, lastbilstropper, god kommunikation og godt samarbejde skulle  
bane vejen til sejr. Det hjalp selvfølgelig også, at der var både fysikere, lærere, 
spejdere og "gør det selv folk" på holdet, for slet ikke at nævne Brian, der sørge-
de for forsyningen af øl og sodavand.   
Vi fik regnet på bæredygtigheden, (rumfang i de forskellige dunke og tønder samt 
hvor meget de kunne bære.  
Landsholdet vandt selvfølgelig :-) 

   
Skrevet af Maria og Annekarin  

 
Bydysten 2013 

 
Sydholdet t.v. blev nummer 2, og 

nordholdet herover blev nr. 3 



 

 

 
Oldtidshøje ved Bodtofteskoven  

Side 16 

I Skjød sogn har landskabet tidligere været præget af cirka 42 gravhøje, hvoraf 
der i dag kun er 7 fredede tilbage.  
Årsagen til at 35 gravhøje er forsvundet findes i landbrugets intensivering i midten 
af 1800-tallet, hvor det var nødvendigt at opdyrke mere land.  
Nutidig pløjning og udvikling af landbrugets maskiner udvisker efterhånden  
vidnesbyrdet om, at de gamle høje har været der. 

 

Gravhøjene, der engang har kunne ses fra Bodtofteskovens sydside, ligger på et 
højdedrag, hvilket var meget normalt for bronzealderens gravhøje. De fungerede 
nemlig ikke kun som gravsteder, men sandsynligvis også som markører i land-
skabet. Her har de sikkert vist vej over Granslev Å.  
 
 

Yngre Stenalder 
En enkelt gravhøj fra yngre stenalder har ligget i det lavere liggende område syd 
for vejen mod vest.  
 
 
 

Forsættes næste side  

Oversigtskort med de registrerede gravhøje, hvoraf kun en findes i dag. 
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Foto af den overpløjede gravhøj fra yngre stenalder. Til højre ses en stregtegning med  
forsøgt rekonstruktion. 

Denne ældste gravhøj er fra tiden omkring 2800 f.Kr. 
Dette er en tid, hvor oldtidsmenneskerne også kunne leve af landbrug samtidig 
med jagt. Der blev mere mad til menneskerne og dermed steg befolkningstallet. 
Oldtidsmenneskerne begyndte at bo mere fast i et område. De kunne bo på  
samme boplads hele året, fremfor at skulle vandre fra sted til sted for at jage.  
 

Efterhånden blev mere og mere skov ryddet, for at bønderne kunne dyrke korn 
nok og samtidig have plads til deres husdyr, der var svin, geder, får og okser. Det 
store arbejde med skovrydning, dyrkning af jorden og pasningen af dyrene blev 
delt mellem flere mennesker, derfor boede der flere sammen på bopladserne. 
 

I disse mindre landsbyer fremstillede bønderne selv de redskaber der skulle bru-
ges i det daglige arbejde. Flinthuggerne lavede økser til brug for skovrydning og 
segl til høst. Pottemagerne fremstillede de lerkar der blev brugt til opbevaring af 
madvarer og til madlavning over bål. Det er resterne af disse håndværk, man  
i dag kan være heldig at finde på markerne, hvor bopladserne har ligget.  
 

Gravlæggelsen af de døde i yngre stenalder har foregået på flere forskellige  
måder. I nogle perioder var gravene stendysser og jættestuer, altså gravkamre af 
store sten. I vores område kendes kun gravlæggelser i yngre stenalder foretaget i 
jordhøje. I højene begravede man de døde, nogle gange med udstyr som våben, 
smykker, redskaber og madvarer og andre gange uden noget som helst.  
 

Højen ved Bodtofte skoven er sandsynligvis fra Enkeltgravskulturen (Ca. 2800-
2400 f.Kr.). Enkeltgravskulturen bliver også kaldt stridsøksekulturen, da man i 
mandsgravene ofte finder en stridsøkse af bjergart. Højene er mindre end højene 
fra ældre bronzealder og ofte findes de i store grupper.  
 

En pudsig detalje ved gravlægninger er, at mændene altid er gravlagt liggende på 
højre side, mens kvinderne er lagt på venstre side. Fælles for begge køn er, at de 
altid vender ansigtet mod syd. De typiske gravgaver er, for mændenes vedkom-
mende: stridsøkse, flintøkse, lerkar og ravsmykker. I kvindegravene finder man 
oftest ravsmykker og lerkar.  
 

Forsættes næste side  



 

 

Nær Skjød, ved Foldby, er der udgravet en dobbeltgrav fra enkeltgravskulturen.  
I denne blev der fundet et helt lerkar og en analyse af dets indhold viste, at det 
havde indeholdt øl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronzealderen 
Skjød-egnens gravhøje har hovedsageligt tilhørt bronzealderen, der startede for 
omkring 4000 år siden (Ca. 1700-500 f.Kr.). I stedet for at bruge flint til redskaber 
som dolke og økser, blev det almindeligt at bruge bronze. Bronzen blev importe-
ret fra lande mod syd: Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet og Østrig.  
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Fund i gravhøje fra enkeltgravskulturen. Fra P. Simonsens håndskrevne bog om  
Hammelegnens fortidsminder. Venligst udlånt af Hammel lokalhistoriske arkiv. 

Foto af en overpløjet gravhøj fra bronzealderen. Til højre ses en stregtegning med  
forsøgt rekonstruktion. 
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Da bronzealderen begyndte, havde Danmarks befolkning været bønder i mere 
end 2000år. Landet var stadig dækket af tæt skov, men nu med åbne stræknin-
ger, hvor bøndernes kvægflokke græssede. I bronzealderen havde man næsten 
de samme typer af husdyr som i dag: okse, svin, får, ged og hest.  
Samtidig med at tamhesten blev mere normal at have i husdyrbestanden, fik den 
også en rituel betydning, hvilket blandt andet ses på afbildninger på rageknive og 
solvognen.  
Bebyggelsen lå oftest højt oppe i det bakkede landskab som små klynger af huse. 
Det var velbyggede langhuse ofte med en længde på omkring 30 meter. De var 
bygget af svært tømmer med lerklinede vægge. Omkring de små bebyggelser lå 
markerne, der var et fælles arbejde for både kvinder, børn og mænd året rundt.  
 

Gravhøjene blev placeret i udkanten af de dyrkede områder på bakketoppe langs 
de vejspor, der førte mellem landsbyerne. Det var et stort arbejde at bygge en 
gravhøj, derfor var igangsætningen af et byggeri sandsynligvis kun forbeholdt de 
fornemste i samfundet. Højen blev bygget af græstørv, nogen gange kunne der gå 
op til 500.000 græstørv til en gravhøj.   
I gravhøjene blev mænd og kvinder fra de ældste og mest velhavende familier 
begravet. De døde blev lagt i kister, der kunne bestå af store, udhulede egestam-
mer. I den sidste del af bronzealderen ophørte man med at begrave de døde i 
egetræskister, i stedet blev ligene brændt, rester fra bålet blev lagt i et lerkar, der 
blev gravet ned i gravhøjene, ofte i kanten eller lidt ude på marken.  
Ved Kongshøj i Skjød Sogn blev ved udgravninger i 1882 fundet flere urner med 
bronzegenstande. Nedenstående urne og låg er fra denne gravhøj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kender bronzealderens mennesker fra de velbevarede egekistegrave, hvor man 
kan se, hvordan de har været klædt i praktiske dragter vævet af fåreuld.  
Manden bar gerne en kofte, i koldt vejr bar han også en kappe og på hovedet en 
rund hue. Den fornemme mand havde armringe af guld eller bronze, han havde 
også tunge bronzevåben, såsom fint dekorerede sværd eller våbenøkser. Han 
havde også små toiletsager som ragekniv, pincet og en lille syl. 
Kvinden var iført en bluse og et snoreskørt eller et langt skørt, der gik ned til ank-
lerne. Hun kunne også i koldt vejr være dækket af en kappe.  

     Forsættes næste side  
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De fornemste kvinder bar om halsen tunge bronzeringe eller bronzekraver, om 
armene bar de armringe, armbånd eller armspiraler. I bæltet kunne være anbragt 
en bælteplade eller dåseformede bronzesmykker. Nedenfor ses eksempler på 
fund i gravhøje fra ældre og yngre bronzealder, tegnet af P. Simonsen i en hånd-
skrevet bog om Hammel-egnens fortidsminder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Mette Poulsen 
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Fund i gravhøje fra ældre bronzealder og tegning af gravene. Fra P. Simonsens hånd-
skrevne bog om Hammel-egnens fortidsminder. Venligst udlånt af Hammel Lokalhistoriske 
Arkiv. 

Fund i gravhøje fra yngre bronzealder. Fra P. Simonsens håndskrevne bog om Hammel-
egnens fortidsminder. Venligst udlånt af Hammel Lokalhistoriske Arkiv  
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Skræddergyden 43 har fået nye beboere 

Vi (Rita og Carl Christian Lund) flyttede til Skjød den 1. april i år.  
 

De sidste 8 år har vi boet på et landsted lidt uden for Svenstrup, hvor vi havde et 
familiebofællesskab sammen med vores ældste datters familie, som imidlertid er 
flyttet til Horsens pga. nyt arbejde. Samtidig flyttede vores plejedreng (som efter-
hånden var blevet 22 år) sammen med kæresten.  
Bofællesskabet var nu reduceret fra 7 til 2 personer!  Vi ønskede derfor at sælge 
det store sted. Anne Mette og Erik i Skjød var meget interesseret i at købe land-
stedet, og det endte således med en byttehandel. 
 

Ud over pleje-
børn har Rita 
arbejdet som 
yogalærer  
siden 1986, 
hvor hun blev 
uddannet  
inden for 
Dansk Yoga i 
Aarhus.  
 

Carl Christian 
er også uddan-
net i Aarhus på 
Handelshøj-
skolen og har 
undervist i 
mange år på  
et handels-
gymnasium i  
Vesthimmer-
land, hvor vi 
har boet i 25 
år. 
 

Rita har de seneste år haft yoga-undervisning hjemme privat, da pladsen var til 
det. Efter flytningen har Rita fået mulighed for at have nogle yogahold om onsda-
gen i klubhuset i Skjød og ser frem til at komme i gang sidst i august. 
 

Vi glæder os til at lære Skjød og skjødserne lidt nærmere at kende.  
Byfesten i juni oplevede vi som en positiv start på dette bekendtskab. 
 
                  Rita og Carl Christian Lund 

Rita og Carl Christian er her fanget på et stillads ved deres hus, 
hvor de er ved at få lavet et kunstværk ud af et gammelt egetræ. 



 

 

 

       ZUMBA 

i Skjød Forsamlingshus 
 

Tirsdag d. 3. september kl. 18.00 – 19.00 
 

Nu er det atter tid til Zumba. 
Denne gang med Lone Hansen fra Hammel som instruktør. 

Hun har undervist i Zumba i HGF, men kommer 
nu til Skjød og prøver kræfter med os. 

 
Kom og vær med. Vi plejer at have det sjovt. 

 
Der bliver Zumba 12 gange i denne omgang.  

Vi springer uge 42 over, så sidste aften bliver tirsdag d. 29. oktober. 
 

Prisen er 420 kr. for disse 12 gange.  
Er man ikke medlem af Skjød Borger– og Idrætsforening,  

koster det 50 kr. ekstra. 
 

Vi hjælpes ad med at sætte borde på plads og ordne toilet, 
når vi er færdige. På den måde kan vi holde kontingentet nede  

 
Tilmelding og betaling : Ved start d. 3/9. (gerne lige penge) 

Spørgsmål : 8696 0094 / SMS 3122 5540 (Connie) 
 

Zumba hilsner fra Connie 
og Skjød Borger – og Idrætsforening. 
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Yoga-undervisning i Skjød 
 

v/exam. yogalærer Rita Lund, Skræddergyden 43, Skjød,  
8450 Hammel mobil 2268 5304, e-mail: ritalund@pc.dk  

 
Efterår 2013 

 

Der undervises i klubhuset i Skjød onsdag i følgende perioder: 
1. periode: uge 35, 36, 37, 40 og 41 (5 gange = 10 lektioner) pris: 350,- kr. 

  
2. periode: uge 43 til uge 50 (8 gange = 16 lektioner) pris: 560,- kr.  

 
Planlagte ferier, kurser o.l. i perioden kan fratrækkes med 70 kr. pr. gang. 

 
Onsdag 

       1. periode fra 28/8 til 11/9 og 2/10 til 9/10.                                

        2. periode fra 23/10 til 11/12. 
 

Hold 1: kl. 09.00 – 10.30  
 

Hold 2: kl. 11.00 – 12.30  
 

Hold 3: kl. 17.00 – 18.30 
 

Hold 4: kl. 19.00 – 20.30 
 

Tilmelding via tlf. eller sms på: 
2268 5304 eller mail:  

ritalund@pc.dk 
 

Rita Lund 



 

 

 
Opslagstavlen 

Deadline til næste nummer af  
Skjød Tidende er d. 1. november. 
 
Indlæg afleveres til 
Mette: mettefiilc@gmail.com  
eller  
Bjarne: ban@fibermail.dk 

 

Landsholdet vant bydysten i år -  
Tillykke med sejren  

 
 
 
 
 
 

 
 

Børnetække 
 

Hemmeligheden ved at komme godt 
ud af det med børn er blot, at man 

ikke skal være deres  
forældre. 

…………………………………………………………………………………………………. 
Børnepasning 

 

Giv jeres børn mere hvidløg, så kan 
I altid finde dem i mørke. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Sagt om mænd, af kvinder: 
 

Kan kun huske én ting ad gangen 
Tænker kun på 2 ting, den anden er 

fodbold. 
Kan aldrig finde ud af at sætte en ny 
rulle wc-papir frem, når de har taget 

det sidste. 
…………………………………………………………………………………………………………..

. 

Sagt om kvinder, af mænd: 
 

Jeg vil ikke påstå, at kvinder ikke 
kan køre bil. Men ud fra en  

forespørgsel i omgangskredsen vil 
jeg mene, at der er statistisk belæg 

for at sige, at de ikke kan  
parallelparkere. 

 

Allan Kristensen 

D. 15. november arrangerer 
Skjød Forsamlingshus vinsmagning.  
Vi skal smage gode franske vine.  
De præsenteres af CDRvin. Under 
smagningen serveres der ostebord.  
Pris 150 kr. - Husk tilmelding.  
Læs mere i næste nummer af Skjød 
Tidende og på hjemmesiden: 
www.skjoedby.dk 

Tilmelding til fællesspisning og foredrag med Hugo Mortensen  d. 20. sept. afleveres  
i Forsamlingshusets postkasse senest d. 6. sept.  

 

Voksne: ________    Børn:_______                         
 
Navn:      ________________________________________________________ 


