
Fra Jernalderen til Vikingetiden  

En rejse tilbage i tiden

Nyhed - Introduduktion i den historiske køkkenhave 

Køkken urter, Lægeplanter, Farveplanter, Brugsplanter

Til lærere og pædagoger

Lyksborg Historisk Værksted 

2019



Vi kan tilbyde jer 
(Basisbesøg)
velkomstritual
introduktion i de nordiske guder i offerlunden
støbe en torshammer
lave mad
arbejde med læder 
arbejde med fedtsten
fremstille smykker i jernalder/vikinge ornamentik 
bueskydning
spydkast
jagt
lede efter dyrspor
erkende vilde dyr
transport af en tung egebåd i teamarbejde
forhistoriske lege
introduktion i den historiske have
et besøg kan suppleres med egne aktivitetsønsker 

Pris: 5 Euro/dag og person
Husk vikinge-10-kampen  
tirsdag den 3. september 2019
Tilmelding senest den 13. august 2019!

Fra maj til juni er der mulighed for  
at overnatte i flotte vikingetelte.
Tilmelding senest den 9. april!

Tilmelding via IDA til           
Ragnar von Winterfeld
eller tel. 04636/1864934

Lyksborg Danske Skole                                                                     
Lyksborg Historisk Værksted
Gorch Fock Str.1
D-24960 Glücksburg
Tel. +49 4631/4099100
Dansk Skoleforening for Sydslesvig       



Et besøg begynder altid tirsdag (det er den dag, vi har timer til at være med).  
Det er muligt at overnatte i vikingetelte og bruge skolens faciliteter (toiletter,  
køkken osv.). Vi hjælper gerne med planlægningen.

En af de deltagende lærere eller pædagoger skal have gennemgået et  
introduktionskursus.

Et besøg er delt op i 3 dele 

1 del (kl. 09.00)
Velkomst og introduktion til stedets faciliteter og udlevering af kjortler.
Velkomstritual og fortælling om de nordiske guder.

2 del (kl. 10.00)
Opdeling i to grupper. Den første gruppe bliver i landsbyen og arbejder i  
værkstederne med at lave mad, støbe torshamre, lave smykker, læderarmbånd  
og arbejde med fedtsten.

3 del( kl. 11.30)
Grupperne skifter. Den anden gruppe tager på jagt rundt omkring landsbyen, 
hvor de transporterer en ege båd i fællesskab over land, leder efter spor, lærer at 
erkende vilde dyr, skyder med bue og pil, kaster med spyd.

Ca. kl.13.00-13.30: Oprydning og farvel



Skolebesøg, kurser og aktiviteter 2019          
                                   

Maj
Forårsklargøring på LHV
07.05.2019, kl. 14.00-16.00
Gudefigurene males, husene dekoreres, offerhøjen og ovnene gøres klar.

Tur til vikingemarked i Ribe 
lørdag d. 4.5.2019
Vi ses i Ribe Vikingecenter

Værkstederne er åbent hver tirsdag fra kl. 9.00 -13.00

Juni & August
Værkstederne er åbent hver tirsdag fra kl. 9.00 -13.00

September
Vikinge 10 Kamp 
03.09.2019
Stævne for 5-6 klasser (tilmelding senest 13.08.2019)

Introkurs 
24.09.19 kl. 13.30-16.30

Værkstederne er åbent hver tirsdag fra kl. 9.00 -13.00

Oktober
Historisk vandring i Lyksborg Skov 
01.10.2019, kl. 17.00-19.00
(Vi mødes på skolens p-plads)

November
Efterårsmarked i Hedeby 
03.11.2019
Vi ses i  ”Wikingermuseum Haithabu”

www.skoleforeningen.org/projekter/lyksborg-historisk-vaerksted


