
Lynge Kirke
Vester Broby Kirke



Fredag 3. april
I Lynge ved Kirken
10.00    Foredrag om Hildegard af Bingen ved Hans Plovgaard i Sogneladen 
              
Fra 13.45   Falkoner Jan Hansen viser hvordan man ”går på jagt” med sin rovfugl
   Hos Jan kan man endvidere slå en middelaldermønt i sølv eller kobber mod betaling. 

Jan medbringer ringbrynje, som kan prøves, og du kan opleve diverse våben.   
Brød & bål med KFUM-spejderne 
Gamle lege på marken ved Lynge Kirke med Junior klubben på Banevej 
Vi skal blandt andet lege ”So i hul” og ”Tyr i det Røde Hav”.  
Aldersgruppen er fra 3. klasse og alle barnlige sjæle. 
Besøg i kirketårnet med graver Jens Henning Kristoffersen 

14.30 til 15.00 
15.30 til 16.00   Kædedans med Falsterpiben – kom og vær med uanset alder.
15.30 til 16.30   Foredrag, udstilling og pileflet i Sogneladen ved Steen H. Madsen 

Steen viser billeder og kopier af pilefletningens historie.  
16.30   PAUSE

I Vester Broby Kirke
20.00    Gudstjeneste i Vester Broby Kirke med fortolkning af Hildegard af Bingen  

ved duoen Marianne G. Nielsen, sopran, og Mie Korp Jensen, organetto 

Velkommen
Kom med på en rejse tilbage i tiden. Vidste du at Lynge Kirke og Vester Broby Kirke er gamle middelalderkirker?
Nu skal vi opleve middelalderen i dagene op til Palmesøndag. Der vi være særlige gudstjenester, middelalder-
marked, opvisninger, dans, mad og foredrag. 
Der er noget for alle aldre og forskellige interesser. Der kommer en falkonér, der vil være bueskydning, danseg-
rupper, sværdkampe og der vil i det hele taget være en masse forskellige aktiviteter i og omkring begge kirker. 
Lørdag aften er der fest og spisning på Kongsgården i Broby hvor du kan tilmelde dig. Vel mødt til de festlige 
dage!



Lørdag 4. april
På Kongsgården i Vester Broby 
11.00-  Morgenmad i Svellehuset.   
11.00-   Hestevognstransport mod betaling mellem Kongsgården og Lynge Kirke
11.00–13.30   Heste, rollespil og totalteater ved Kongsgården og kirken
   Her kan du være med i rollespil arrangeret af Midtsjællands Rollespilsforening,  

der bringer middelalderen til live. Der vil være ryttere og Kong Valdemars soldater i  
ringbrynje. Sorø Bueskyttelaug laver fantastisk opvisning.     

11.00 -   Falkoner Jan Hansen viser hvordan man ”går på jagt” med sin rovfugl
  Hos Jan kan man endvidere slå en middelaldermønt i sølv eller kobber mod betaling.
  Jan medbringer ringbrynje, som kan prøves og du kan opleve diverse våben.  
12.00-13.30   Vandretur Broby – Lynge med spejderne

I Lynge ved Kirken
11.00 -   Kirkens Korshær står for forplejning og kaffe i løbet af dagen
11.00 -  Markedspladsen med boder hele dagen.  
   Her kan du opleve boder med honning, filtning, møntslåning, trædrejning, smykker,  

knive, urtemedicin, lysestøbning og vokslys samt keramik og Raku-brænding. Bod med 
drikkevarer    

11.00-   Hestevognstransport mod betaling mellem Kongsgården og Lynge Kirke   
11.00-  Middelaldermusik i løbet af dagen med fire unge mennesker, der synger og spiller  
11.15-11.45   Kædedans med Falsterpiben – kom og vær med uanset alder   
12.00-12.30  Kom og oplev frygtindgydende sværdkamp med Lupus Tempus.    
12.00-  Middelaldersuppe    
12.00-13.00  Foredrag om Hvideslægten i forhold til Sorø Kloster, Lynge- og Vester Broby sogne   
  ved Michael Kræmmer i Lynge Kirke   
13.00  Ponytræk hele eftermiddagen
13.00  Besøg i kirketårnet hele eftermiddagen med graver Jens Henning Kristoffersen  
13.15-13.45   Kædedans med Falsterpiben – kom og vær med uanset alder
14.00-14.30  Kom og oplev frygtindgydende sværdkamp med Lupus Tempus
14.00-16.00  Ikonmaleri ved konfirmanderne og løbende fortælling om arbejdet  
  ved præsterne og Lene Jønsson i Sogneladen  
15.15-15.45   Kædedans med Falsterpiben – kom og vær med uanset alder
17.00-  Middelalder-festmiddag med underholdning på Kongsgården
  Kun mod betaling: 130 kr. for voksne og 75 kr. for børn. Tilmelding senest den 27. marts.   
  Billetter købes i Lynge kirkekontoret: Tirsdag-torsdag fra kl. 9 til 12. Telefon 57 83 23 20

Søndag 5. april 
10.30   Middelaldermesse i Lynge Kirke 
   Her vil der være gregoriansk munkesang, procession af konfirmander og præst med  

ikonmaleri og anden middelalderlig musik. Bemærk at traditionen med herrer og damer i 
hver sin side genindføres til denne messe.



Læs mere
www.lynge-kirke.dk   www.vester-broby.dk

Tak til:
Tak til alle frivillige, foredragsholdere, ikonmaler, Kongsgårdens Venner,
sværdkæmpere, musikere, dansere, rollespillere, sangere og mange flere.

En særlig tak for økonomisk støtte skal lyde til Odd Fellow Ordenen i Sorø.

En særlig tak for lån af dragter skal lyde til Bornholms Middelaldercenter.


