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Vi havde fået en henvendelse fra Epos efterskolen i Fynshav der gerne 
ville høre om skibslaget og vikinger. Det blev derfor aftalt at de kunne 
komme på nausten, få foredrag og hygge sig. De var omkring 80 per-
soner - elever og undervisere.

De kom til nausten 10.30 hvor vi havde låst op og hejst flaget. I for-
vejen havde de en inddeling i fire hold og så startede aktiviteterne. 
På skift var de inde til foredrag om skibslaget, medens de øvrige hold 
hørte om vikingetiden generelt, lavede tovtrækning og var i vandet for 
at se på dyrelivet der. 

Efter foredraget i nausten fik de lov til at prøve at hugge med en 
skarøkse hvilket de fandt meget interessandt. Klokken 12 kom der en 
bil med sandwiches til folket. Vi havde selv sørget for pizzaer der blev 
tilberedt i grillen i nausten.
Efter at have spist var det afslapning og almindelig hygge. Nogle skød 
med bue og pil medens nogle lavede kampscener med skjolde og 
sværd. Der var også nogen der udfordrede hinanden i tovtrækning og 
en af lederne blev også udfordret, hun måtte en tor ned at rulle i san-
det!

Besøg af Epos på nausten
22. august 2022

Det var en større for-
samling, men området 
er ryddet så der er plads 
nok.

Foredrag om skibslaget 
gav mange relevante 
spørgsmål.
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De var nye på skolen og havde kun været sammen i en uge, men de 
hyggede sig og var kreative på mange måder. Det så ud til at de nød 
det og det var skønt for os at se så mange unge mennesker hygge sig.
Klokken 15 blev der givet besked om at der skulle pakkes sammen og 
området skulle ryddes så der så ud som da de kom og det blev taget til 
efterretning. Da vi tog afsked med dem var alt ryddet op.

Det var populært at prøve 
at svainge skarøksen.

Der blev holdt foredrag 
om vikingerne og vikinge-
tiden.

Stor tålmodighed og stor 
kreativitet resulterede i et 
smukt sandslot.
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Fra skibslaget vil vi sige tak for besøget og er der nogen af eleverne eller 
lederne der har lyst er de velkomne til at komme igen

Steen Weile

Holdene kæmpede bravt.

Fjorden lå spejlblank da 
det sidste hold kæmpede 
for sejren.

Der blev lagt megen kraft 
og energi for man ville jo 
vinde.


