Vi vil fejre høsten, glæden og livet med et
spændende program, masser af hygge, et stærkt
blótritual og rigtig god mad, men vi behøver din
hjælp til at få det til at lykkes.
Vi mangler: interesserede tilhørere til vores
spændende oplæg. Desuden lækre kager;
giftelystne par; hjælp i køkkenet; hedninge der vil
ære de nordiske guder; sultne mennesker,
elskelige asetro, lækkert tilbehør til middagen og
mjødbryggere, der tør at stille op til konkurrence.
Vi mødes i Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, 7182
Bredsten til oplæg, hygge, te og kaffe. Selve blótet
vil blive afholdt i jernalderlandsbyen tæt ved
møllen. Efterfølgende vil der være festmåltid i
møllen og hygge hele natten – eller indtil vi dratter
om. Der er fine overnatningsmuligheder på
Vingsted Mølle - medbring selv sengetøj.
Morgenmad og almindelig oprydning næste dag
indtil vi siger farvel. Vi vil gerne opfordre ALLE
deltagere til at overnatte så vidt muligt. Der er
køjesenge på Vingsted Mølle fordelt på flere
soverum. Der er også 3 shelters ved åen og
mulighed for at tage eget telt eller campingvogn
med.
Pris for deltagelse: 50 kr. pr. voksen. Børn til og
med 12 år: 25 kr.
Adgangskrav, foruden det symbolske beløb for
deltagelse, er, at man aktivt tager del i
efterårsjævndøgnsblótet ved at medbringe kage
eller tilbehør til festmåltidet, deltager i rengøring
d. 23/9, hjælper til i køkkenet, eller arrangerer
aktiviteter/underholdning – gerne musik – ud over
selve programmet. Fortæl os ved tilmeldingen,
hvad du vil bidrage med!

13.00 – Ankomst for dem der har lyst til at bruge dagen sammen med os. (Sidste frist
for ankomst er kl. 17.00) Vi begynder at gøre klar i køkkenet til aftenens
festmåltid. Der vil blive lavet te og kaffe og serveret kage, så snart vi kan få det
færdigt. Vi har brug for hjælp og kage.
13.30 – Vielsesoplæg ved Signe Kähler: Skal I håndfæstes/vies? Kom og hør hvad der
skal til for at få en juridisk gyldig asetro vielse og få gode idéer til, hvordan
ritualet kan sammensættes.
14.15 – Vølve/Norneoplæg ved Laila Petersen: Vølver, norner og skæbnebegrebet i
nordisk mytologi. En debriefing af kurset afholdt på Aarhus Universitet
januar/februar 2018.
15.00 – Mjødbrygningsoplæg ved Odd Castmar-Jensen: Grundlæggeren af firmaet
“Mjødgaard” øser ud af sin store viden om mjødbrygning og giver gode tips til,
hvordan man lykkes med at lave en god bryg. Odd har lovet, at der vil blive
smagsprøver til tilhørerne.
15.45 – Mjødkonkurrence. Medbring din egen bryg og stil op til
blindsmagningskonkurrence af hjemmebrygget mjød. Der er fine præmier til
vinderen af titlen “Aarhus Blótlaugs yndlingsmjød 2018”
Herefter er der fri leg og hyggelig snak.
17.00 – Oplæg til efterårsjævndøgnsblótet. Blótforretteren fortæller om blótritualet og
hvilke guder der specielt anråbes.
17.30 – Efterårsjævndøgnsblót i jernalderlandsbyen. (Dårligt gående kan køre næsten
til blótpladsen)
19.00 – Festmiddag bestående af ovnstegte kyllinger og stegte spidskål samt det
tilbehør deltagerne har valgt at medbringe. Desserten bliver citronfromage. Der
kan købes drikkevarer til rimelige priser i Aarhus Blótlaugs velassorterede bar.
- Herefter musik, dans og skønsang.
Vi spiser morgenmad sammen næste morgen, men har brug for nogen, der vil bage
brød eller boller til os, samt tage noget med til morgenmåltidet.
Ca. 10.00 – Rengøring og derefter farvel og tak til alle deltagere.
Sidste frist for tilmelding d. 20/9 på Aarhus Blótlaugs interne googlegruppe eller ved
mail til sekretæren på info@aarhus-blotlaug.dk. Angiv: antal personer, der kommer;
hvad du/I vil bidrage med; om du/I overnatter.
Vi ses!
Arrangørgruppen Odd, Laila og Signe
på vegne af Aarhus Blótlaug.

