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Kære medlemmer af vores forening.
2016 er ved at rinde ud. Året har været præget af mange menneskers oplevelser ved
Lyngsmosefæstningen, vandrestierne og ved shelterlejrpladsen. Lejrpladsen har været flittigt
benyttet hen over sommeren – vi er ofte kommet derud og oplevet varme/gløder i bålet, der
vidner om, at der igen har været overnattende gæster i shelterne. Vi har ikke et reelt billede af
antallet af overnatninger, idet de fleste sker uden booking.
Indkøb af kanoer i forbindelse med opstarten af hele projektet viser sig at være en stor succes.
Mange mennesker har igen i år nydt kanosejladsen på Hover Å.
Vi kan ligeledes se tilbage på gode arrangementer i løbet af året:
Fortællevandreturen den 15. juni, hvor ca. 50 deltog, var arrangeret sammen med Hover
Sogneforening og Hover Menighedsråd. Arrangementet startede i Hover Kirke, hvor Andreas
Stampe fortalte om kirken. Herefter gik turen mod vest ad Hovervej, hvor Andreas berettede om
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Hjelmgårdene, der oprindeligt var placeret i en mindre klynge nærmere ådalen end i dag. Turen
gik herefter ud til Kvindhøjene. Her fortalte Palle Eriksen om Kvindhøjenes oprindelse ca. 2800 f.
kr. og om udgravninger foretaget af Nationalmuseet i 1941. Herfra fortsatte vandreturen ad en
nyoprettet vandresti langs en gammel hedevej over Bratbjerg Hede og videre ned til
shelterlejrpladsen. På turen skulle vandrerne koncentrere sig om botanikken i området. Ved
shelterlejrpladsen kunne man nyde en kop kaffe. Tilbage til Hover Kirke skete gennem skov- og
engområde, hvor vi passerede Hover Å over en nyanlagt bro nedenfor Hjelm Plantage.
Fortællevandreturen var en rigtig fin oplevelse for deltagerne, hvor man ligeledes fik lejlighed til at
få en snak med mennesker man måske ikke mødte til daglig – vi vil gerne gentage successen i
2017.
Naturens Dag den 11. september, var arrangeret sammen med flere andre foreninger med
aktiviteter ved Ølstoftlejren i Hee. I løbet af dagen deltog ca. 45 – familier og enkeltpersoner.
Man kunne få en rundvisning i fæstningen, bage pandekager på bålet ved shelterlejrpladsen, eller
vandre en tur på de afmærkede stier. Det var også muligt enten at sejle med kano til Hee eller
køre med hestevogn til Hee. Naturens Dag er Danmarks Naturfredningsforenings og Friluftsrådets
mærkedag for naturoplevelser. Formålet er at åbne naturen for børn og voksne. I år havde vi valgt
temaet Naturens Dag langs Hover Å.
Markeringen af Naturens Dag vil vi gerne bliver en tilbagevendende begivenhed, som vi håber
mange flere vil få glæde af i de naturskønne omgivelser.
Fåreafgræsning på området omkring fæstningen.
Indtil nu har bestyrelsesmedlemmer en gang om måneden i sommerperioden slået græsset
omkring fæstningen. Det har vi egentlig haft det vældig hyggeligt med, men på den lange bane
kan det måske knibe med engagementet. I efteråret drøftede vi derfor muligheden for at få en
fåreavler til at sætte får på arealet, sådan at de nænsomt kunne afgræsse området. Det er
lykkedes at få en sådan aftale, hvor vi sørger for en godt og solidt fåreindhegning.
Efter ansøgning til Sct. Georgs Fonden fik vi tildelt 16.000 kr. til indkøb af materialer til
indhegningen – et rigtigt glædeligt tilsagn. Arbejdet med indhegningen skal vi dog selv udføre. Vi
har besluttet, at etablere indhegningen:
Lørdag den 1. april 2017 kl. 9.00 og resten af dagen.
Til dette arbejde vil vi meget gerne have hjælp fra medlemmerne af foreningen. Andre er
naturligvis også meget velkomne. Deltagelse på denne arbejdsdag giver automatisk medlemskab
af vores forening i 2017.
Generalforsamlingen 2017
Vi har fastsat datoen til den 15. marts 2017, og det finder sted i Ølstrup – annoncering senere. I
forbindelse med generalforsamlingen bliver der plads til et spændende foredrag om
Dejbjergvognene med museumsinspektør Torben Egeberg. Som oplæg til foredraget skriver
Torben:
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Dejbjergvognene
- jyske gudevogne eller centraleuropæiske stadsvogne?
Dejbjergfundet fra mosen i Dejbjerg består af to meget usædvanlige vogne, der på alle måder
adskiller sig fra hjemlige arbejdsvogne for 2.000 år siden. Vognenes fine udsmykninger har vakt
undren. Kunne vognene virkelig være fremstillet i Jylland? Nu viser nye undersøgelser, at det
anvendte jern i vognene stammer fra Centraleuropa. Derfor blev vognene også bygget her og
brugt af fyrster i de store bystater? Andet nyt er, at vognene åbenbart blev lagt ud for enden af et
meget stort moseområde, der strækker sig ude fra Ringkøbing Fjord og ind til Dejbjerg. Offerstedet
skulle kunne ses af alle, tænker man. Jernalderfolkene selv boede omkring dette meget store
moseområde og her havde man sine gravpladser og sine marker. Vi er i en tid med krig og konflikt.
Jernalderfæstningen Lyngsmose passer fint ind i dette billede.

Vi vil naturligvis gerne, at rigtig mange deltager – vi har ikke problemer med at finde
bestyrelsesmedlemmer, så man kan rolig dukke op uden risiko for at ryge i endnu en bestyrelse.
Vi har i løbet af 2016 haft et arbejde i gang med etablering af en ny hjemmeside. Gå ind på
hjemmesiden: www.lyngsmose.dk. Vi håber, at den er mere indbydende end den gamle.
Kontingentindbetaling for 2017 vil vi gerne have indbetalt til vores konto 7670 5491720 inden
udgange af marts 2017.
Tusind tak til alle medlemmer for jeres opbakning og støtte i 2016. Vi vil hermed ønske alle en
glædelig jul og godt nytår.
Lyngsmoseforeningen.

