
FLENSBORG AVIS — Lørdag 19. oktober 2013 — 7SYDSLESVIG

Efterårslejr. Bedstefor-
ældre og børnebørn havde
nogle hyggelige og meget
aktive dage på Christians-
lyst med en udflugt til
jernalderbyen i Lyksborg.

CHRISTIANSLYST. Siden onsdag har
28 bedsteforældre sammen med 32
børnebørn holdt fælles efterårslejr på
kursuscentret Christianslyst. Her ef-
terlyste de børn, som tidligere har
været med, nogle af de samme akti-
viteter som i tidligere år. Særligt bol-
sjekogning og t-shirts med egne på-
trykte motiver står højt på børnenes
ønskeliste.

Gennemgående tema
Det gjorde det også i år, men ellers
prøvede Kirsten Futtrup, Ingo Nielsen
og Thorkild Tönnsen noget helt nyt:
For første gang havde hele lejren et
gennemgående tema i form af vikin-
ger, fortællinger om vikinger og
work shops med vikinge-emner. Dertil
kom for første gang også en heldags-
udflugt, som i første omgang førte
deltagerne til vikingemuseet Haitha-
bu (Hedeby) ved Slesvig og efter en
times tid dér videre til jernalderbyen
ved Lyksborg Danske Skole. 
- Odins ravne, Hugin og Munin,

havde de foregående aftener fortalt
historier om og med vikingerne samt
deres gudeverden. Derfor var børne-
ne også i stand til at genkende man-
ge af guderne, som er træstøtter her i
byen, fortalte Kirsten Futtrup, der i
mange år som lærer på skolen i Lyks-
borg har været med til at opbygge
landsbyen.
Tiden i jernalderbyen gik hurtigt

for børnene og deres bedsteforældre.
I hvert fald var der ikke mange ledige
stunder, så de risikerede at komme til
at kede sig.

Gamle håndværk
I langhuset var der i den ene ende
læderarbejde, hvor alle kunne frem-
stille læderarmbånd og præge deres
eget navn med runer, mens der i den
anden blev gruttet korn til fladbrød
uden hævemidler.

Til fladbrødet skulle der også bru-
ges kærnemælk, og den skulle børne-
ne egentlig også have været med til
at fremstille ved at kærne smør af
fløde under åben himmel. Opgaven
kom imidlertid ret hurtigt til at hæn-
ge på en lille gruppe bedstemødre,
fordi børnene kørte træt i den ret
langvarige proces, når fløden skal
pis kes med fire-fem sammenbundne
afbarkede grene som piskeris.

Der blev både svedt og grinet me-
get, mens fløden meget, meget, me-
get langsomt først blev til flødeskum
og dernæst efter yderligere piskning
endelig til smør og kærnemælk.

Børnene lavede smykker
Andre grupper var i gang med at
skære i fedtsten eller at smelte tin
over bål. Den smeltede tin blev hældt
i forme, og da tinnet igen var størk-

net, kunne børnene hænge deres
hjemmelavede thorshamre i en læ-
dersnor og bruge dem som smykker.
- Vi har »muflet« lidt med guderne

for at få godt vejr. Det plejer vi så at
få, forklarede Kirsten Futtrup med et
skælmsk smil. Hun og  konsulent i
Sydslesvigs danske Ungdomsforenin-
ger René Lange var dog også meget
lettet over, at torsdagens vedvarende
regn fredag blev afløst af strålende

sol fra en næsten skyfri himmel det
meste af dagen.
Forsøget med et gennemgående

tema blev betragtet som en succes.
Om modellen også bliver valgt til
næste års børnebørn- og bedstefor-
ældre afhænger af, hvad arrangører-
ne føler sig inspireret af til den tid,
mener René Lange.
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Vikinger satte deres præg på familielejr

Ild var vigtigt i vikingetiden. Her holder Benjamin gang i bålet.

60 bedsteforældre og børnebørn hyggede sig sammen på Christianslyst under overskriften »vikingernes verden«.

Malu (t.v.) og Sara har styr på bålet og gryderne.

Bålet blev brugt til mange forskellige formål - blandt til at
smelte tin.

I langhuset var Mikkel og Calvin (med hue) i gang med at grutte
korn til fladbrød, mens Magnus og Inge så til.

Så skal der piskes fløde med afbarkede grene. Det er noget af en
opgave, som Margit Hansen (fra venstre), Karin Axen og Eva
Schrøder måtte sande.
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