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STORT SKOVBRYLLUP 
I dag, kære indbyggere, afholdes det fantastiske 
bryllup mellem Prins Ank af Skovfolket og 
Menneskepigen Eugenia! Denne storslåede 
begivenhed finder afsted i dag, 4 klokker efter 
middag (kl. 16.00) ved Ritualtræet i skoven. Om 
aftenen omkring 9 klokker efter middag (kl. 
21.00), vil der blive afholdt en stor fest i 
Skovkroen, hvor alle er velkomne. Gaver 
modtages gerne, men det vigtigste er, at du 
medbringer dit gode humør og lykønskninger til 
det forelskede par. Lad Vide ønsker tillykke.. 

 
Kære Godtfolk i Skovpasset. 

 
Har dit sværd samlet støv? Mangler din 
elskede en sand helt? Ønsker du at 
smide den fordømte tyv i spjældet? Så 
har vi et tilbud til dig, hvor du også får 
mønter i lommen på samme tid! 
 
På grund af den kommende 
cirkusforestilling kræves der ekstra 
bemanding hos Lavborgs byvagter. Vi 
tilbyder derfor 6 sølv for 3 timers 
vagttjeneste i disse tidsrum: 
 
Kl. 09-12 
Kl. 12-15 
Kl. 15-18 
Kl. 18-21 
Kl. 21-? (Nattevagt) 
 
Vi har et fleksibelt vagtskema, der sikrer 
at du samtidigt kan nyde festlighederne 
og på Nattevagten forventer vi kun, at 
du skal stille op, hvis det værste skulle 
ske. 
 

BLIV EN AF LAVBORGS HELTE NU! 

SKJOLDHEIM MARKED 
Endnu engang åbnes dørene for Skjoldheim 
Marked. Arrangementet starter 3 klokker efter 
middag (kl. 15.00) og alle er velkomne. 

På Markedet vil du have mulighed for, at 
deltage i de berømte Arenakampe. Der dystes i 
tvekamp med og uden våben, stokkekamp og 
bueskydning. Som altid kan du tilmelde dig 
de kampe du ønsker og sætte dine penge på 
din favorit (eller dig selv). Til sidst afsluttes 
Arenakampene med den store Ringkamp, 
hvor deltagerne kæmper om den glorværdige 
Gladiatorpokal. Nr. 7 fra Seglet, har udvist 
utrolige færdigheder i denne disciplin og har 
mulighed for, at vinde den eftertraktede 
vandrepokal for 3. gang i træk! 

På Markedet vil alle boder også være åbne og 
du vil kunne finde særlige tilbud og få gode 
rabatter på udvalgte varer. 

Alt i alt kan du forvente en dejlig og 
spændende dag i Skjoldheim. Vel mødt! 

KORT NYT 
 5 klokker efter middag (kl. 17.00) kan 

du møde det nye Bryggerlaug på 
Festivalpladsen. Her kan du høre mere 
om hvad lauget tilbyder. 

 Alle borgere og væsner inviteres til 
Højmesse 3 klokker efter middag (kl. 
15.00) for at hylde Gudinden Elearri, 
som står for Vilje, Ambition og Begær. 
”Hvordan kan man elske andre, hvis man 
ikke elsker sig selv?” 

 Faekhalen har det sidste mjød i hele 
Skovpasset. Elsker du denne ædle drik, 
så skal du skynde dig. Der er ikke meget 
tilbage af de gyldne dråber. 


