
                Et døgn i jernalderen 

 
Til   skolen 

Att.  Lærer   

                                                                                                                     

Informationsbrev til lærere og forældre 

 

Vi glæder os til at se jer den _. _______ 2020 

 

x. årgang, antal xx elever, x forældre, x lærere   

Du må meget gerne give besked om eventuelle søskende.  

 

Se gerne folderen ”Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby” med skoletjenestens tilbud og 

aktiviteter. Den kan downloades på vores hjemmeside: www.jernalderlandsby.dk. 

 

Vi forventer, at lærerne og forældrene deltager på lige fod med eleverne og tager det fulde ansvar for 

eleverne. Det er derfor vigtigt, at klassen ledsages af flere voksne, der kender dem godt. Gerne 2-3 

voksne. Da klassen påbegynder tilberedningen af aftensmad ca. kl. 13, er det nødvendig, at de 

voksne personer, som spiser aftensmad og overnatter med eleverne, er til stede på dette 

tidspunkt.  

Vi anbefaler, at der er to overnattende forældre i hvert hus, især hvis der er tale om mindre børn. 

 

Der arbejdes udendørs. Tag derfor tøj på, der passer til vejret. 

 

Hvornår I ankommer, bestemmer I selv, men gerne mellem kl. 9-10. Afgang næste formiddag er 

efter morgenmad, oprydning og pakning. Der er P-plads ved modtagelsesbygningen samt nær 

landsbyen, når man følger vejen til venstre ved gedefolden. Man må IKKE køre i biler i landsbyen. 

 

Oppe ved landsbyen er der to moderne toiletter i en separat afskærmet bygning. Her findes også et 

”udekøkken” med vask og elkedel. I depotrummet i bygningen findes en førstehjælpskasse. 

 

Dagens forløb 

Et døgn i Jernalderen starter med, at børn og voksne iklædes jernaldertøj. Derefter begynder 

aktiviteterne. Alle, også forældre, forventes at hjælpe til ved aktiviteterne. Lærerne og forældrene har 

det fulde ansvar for børnene og tager aktivt del i aktiviteterne.  

Smedning varetages udelukkende af vores egen smed. 

Der kan vælges 2 af følgende aktiviteter:  

Rundvisning, smedning, bueskydning, træarbejde, keramik, uld, gamle lege og legetøj, læderarbejde. 

I har valgt _________________. Dertil laves der mad på jernaldervis. 

Henover eftermiddagen startes der på aftensmaden og forberedelse af kærnemælksost og marmelade 

til morgenmaden til næste dag.   

 

 

http://www.jernalderlandsby.dk/
http://www.jernalderlandsby.dk/


I kan vælge mellem følgende aftenmad: 

• Grubesteg (svinekød) med kornret, fladbrød og smør. 

• Kogeret med kylling, korn og urter i krukke med fladbrød og smør. 

 

Giv os besked om, hvad I vælger. 

  

Når I er godt i gang med at lave aftensmad, forlader formidleren jer (ca. kl. 15), og det er derefter de 

voksne, der påtager sig ansvaret for børnene og jernalderlandsbyen resten af dagen og til næste 

morgen. Man kan til en vis grad fortsætte aktiviteter på egen hånd (afhængigt af valg), lege, gå en tur 

til kultpladsen med stencirklerne og gravene eller hilse på gederne i folden.  

 

Næste morgen ca. kl. 8.00 eller efter aftale er der morgenmad, som består af: brød, havregryn eller 

havregrød, mælk, marmelade, kærnemælksost og honning.  

 

Medbring: 

Madpakke. Husk det første måltid på Hvolris er aftensmaden. 

Sovepose, pude og underlag. I sengene er der fåreskind oven på pilegrene eller en træplade. 

Lygte/campinglygte og ekstra batterier - Der er ingen lys i husene. 

Fyrfadslys til jernalderlamper 

Toiletgrej og personlige fornødenheder. 

Varmt tøj til om aften. Udetøj - også regntøj og gummistøvler. 

Evt. egen kniv – men der kan også lånes knive her. 

 

Pris pr. deltager er 125 kr. Dette gælder både børn og voksne. 

 

Der kan købes drikkevarer m.v. og souvenirs til fornuftige priser i vores café og butik, som kan åbne 

efter nærmere aftale. Giv os besked, om vi skal afsætte tid til at handle i butikken. 

 

Regler 

Der er nogle regler for adfærd i landsbyen, både hvad angår husene og dyrene. Dem gennemgår vi 

med eleverne, før vi går op i landsbyen. Det er de voksnes ansvar at se til, at de regler bliver fulgt. 

Bålene i husene skal lukkes ned om natten. Der må ikke være ild eller gløder om natten.  

Der er et huggested ved brændeskuret. Der skal altid være en voksen til stede, når børnene hugger 

brænde. De skal instrueres i sikkerhed ved brændehugning, før de går i gang.  

 

Oppe ved landsbyen er der to moderne toiletter i en separat afskærmet bygning. Her findes også et 

”udekøkken” med vask og elkedel. I depotrummet i bygningen findes en førstehjælpskasse. 

 

Er der yderligere spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

 

Vi glæder os til at se jer til et anderledes døgn i Hvolris Jernalderlandsby 

 

Med venlig hilsen 

 

Skoletjenesten i Hvolris Jernalderlandsby 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Herredsvejen 135, 9632 Møldrup 

Tlf. 87 87 32 45 - hvolris@viborg.dk - www.jernalderlandsby.dk 


