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HORSENS - Lyset fra faklerne blafrer hen over
væggene, og stege-osen
blander sig med lugten
af velbrygget 01 og
brændende kul. Det er
aften og middelalder i
kroen The Kings Arms.
Kroens adresse? Det er
Rådhusgade 2 i Horsens.
Og det hele handler
selv-følgelig om den tilstundende Europæisk Middelalderfestival.
Druidelogen Vitus, som
sidste år kunne fejre sit 25
års jubilæum, benytter festivalen til at træde frem i
lyset med et store arrangement: Et middelalderbord begge festivalens aftener, fredag den 28. og
lørdag den 29. august.
- Som lokal loge vil vi gerne bidrage til festivalen, og
samtidig er det en chance
til at gore opmærksom pa
os selv, siger Vitus' leder
Jens Chr. Mortensen.
Nogle loger er alminde-

ligt kendte i den folkelige
bevidsthed. Men det g æld er ikke druidelogen Vitus
i Horsens - eller for den
sags skyld den lokale
søsterloge Sirius.
Druideordenen blev stiftet i England i 1781. Målet
er et fællesskab, der bygger pa tolerance og samarbejde. Mystik og besværgelser er der ingenting af.
Ordenens here ligger pa linie med den kristne etik ja, det er ligefrem et krav
til medlemmerne, at de er
medlem af folkekirken.

Stor opgave
Vitus og Sirius har begge lokaler i ejendommen
pa hjørnet af Søndergade
og Rådhusgade, hvor forretningen Tøj & Sko nu
holder til. Bag bygningen
ligger garden, der gav Vitus-medlemmerne ideen
til at gå i kast med festivalprojektet.
For mellem de høje bygninger kan skabes den helt
rette imitation af en
middelalder-kro med
plads til 98 gster.
Samtlige 25 aktive medlemmer har siden november haft travlt med de
mange forberedelser. Alt
har de lavet selv, bl.a. med

Druide-måltidet
Druidelogen
Vitus byder til måltid to gange: Fredag
den 28. august og lordag den 29. august, begge
dage kl. 19.00-21.00.
Stedet bliver garden til Rådhusgade 2, der indrettes

som middelalderlig kro.
Blandt logens medlemmer er kokken Poul Vamberg
fra Skanderborg, som leder kokkenet.
Menuen lyder pa muslinger, paté, roget forel med
ggestand, grillstegt skinke med kommenskål, grillstegte ribben marineret i krydderlage og pandekager
med sodt.
Til hovedretterne serveres groft brod.
Prisen pr. person er 150 kr. Hertil kommer drikkevarer, som kan kobes i kroen.
Billetter til arrangementet kan kobes pa turistkontoret, Sondergade 26.

solo og kor, og 13-årige
Jannik Korsøe vil som
trompeter sørge for, at indslagene undervejs far
be-hørig opmrksomhed.

Et fristed

henblik pa også at kunne
bruge borde, tallerkener
og meget andet ved de
kommende års festivaler.
- Hvis vi pa forhand havde vidst, hvor stort et stykke arbejde projektet egentlig indebar, er jeg ikke sikker vi var gået i gang,
konstaterer Jens Chr.
Mortensen.Men nu kører
det - og det skal nok blive
godt.

Total-oplevelse
Jens Chr. Mortensen og
de andre loge-medlemmer
har søgt sagkyndig assistance hos næstformanden,
seminarieadjunkt og historiker Halfdan Andersen,
som med hard hand holder
fast i den historiske korrekthed.
Han kan bl.a. fortælle, at
et festmatid i middelalderens Danmark ikke kun
var et spørgsmål om mad
og drikke. det var en
total-oplevelse med teater,
musik, gøglere, narre og
tiggere.
Så det ma gsterne i The
Kings Arms også lægge
øj-neogrtil.
Den kendte fortæller
Helle Slottved fra
Hovedgård har meldt sin ankomst bl.a. for at fortælle
myten om kong Arthur,
ridderne om det runde
bord og troldmanden Merlin. Der bliver sang, bade

Nth- fredagens og
lørda-gens måltider er slut, drager gæsterne videre ud pa
det kæmpemæssige
middelalder-marked, som
festivalen skal forestille at
væ re.
Men druidelogens gård
vil stadig vre åben som et
fristed for de, der vil lidt
væk fra larmen.
- Vi laver en bod udenfor,
hvor vi slger drikkevarer, spareribs og norske
sild i grovbrød, og det er
man velkommen til at indtage i garden, når bordene
ikke er optaget af
festmåltider, siger Halfdan Andersen.
Går alt som Vitus-medlemmerne håber, giver deres indsats under festivalen et økonomisk overskud
- som ikke bare skal ende i
logens kasse.
- Vi har også et socialt
formal, sa pengene vil blive delt ud til en eller anden
form for socialt arbejde i
Horsens, gerne noget, der
er lidt utraditionelt, siger
Halfdan Andersen.
Uddelingen kan samtidig være med til at profilere Druidelogen Vitus, akkurat lige som al middelalder-festivitasen.
For der er også den side
af sagen, at logen gerne vil
have flere aktive medlemmer.
- Vi er i øjeblikket 25,
men vil gerne op pa mellem
35 og 40, siger Jens Chr.
Mortensen.
Så hvis nogle vil vide mere om druiderne og den loge, som nu så mange år efter holder fast i deres navn,
er Vitus-brødrene parat til
at fortælle. Man skal bare
kigge inden for i The Kings
Arms.

