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Nyhedsbrev, efterår 2016 

 
Nu står vi på tærsklen til efteråret. Det betyder, at sæsonen i Vikingelandsbyen og Venneforeningen 
snart slutter. Men inden da skal vi dog lige se lidt tilbage på sommeren og lidt fremad mod vinteren 

SIDEN SIDST:   

Der har været sommerferie i Vikingelandsbyen og Venneforeningen frem til den 16. august, hvor vi 
genoptog vores aktiviteter på medbyggeraftener. Men Vikingelandsbyen lå ikke helt stille hen. Der 
har været både byggeuger og børnesommeruger helt som der plejer at være. Byggeriet af laden er 
kommet godt i gang i denne sæson, og det var muligt for VF medlemmer at komme tre uger i 
sommerferien og give et nap med. Som det fremgik af sidste nyhedsbrev var det også muligt at lave 
andre opgaver i byggeugerne. Der er altid noget at kaste sig over.  

Efter sommerugerne var vores første opgave at holde et fællesmøde med Vikingelandsbyen og 
planlægge VL’s Årsdag. Vikingelandsbyens årsdag blev holdt lørdag den 3. september som et åbent 
hus arrangement. Vi havde forskellige håndværksaktiviteter og lade byggeriet at vise frem.  

Som noget nyt, havde vi i år forberedt et oplæg om vores venneforening. Hvad det vil sige at være 
medlem og hvordan vi arbejder. Hvilke faciliteter vi har og meget andet. Annitta og Klaus (VL) 
fortalte levende og på inspirerende vis hvad det vil sige at komme i Vikingelandsbyen som frivillig. 



 

           

Og det viste sig da også, at der allerede ugen efter var nye tilmeldte som stod klar til at være med på 
huggepladsen og i systuen.  

Vikingelandsbyen har i år sørget for at urtehaven har stået rigtig flot og frodig hele året. Fra 
venneforeningen har især Elsebeth og Maria N. sørget for at holde det flotte arbejde vedlige. Det er 
en fornøjelse at se på en have der oser af overskud. 

 



Den 6. september holdt ”Risby tapet gruppen” statusmøde og vi samlede 8 af de i alt 10 stykker, som 
tapetet består af. Der arbejdes stadig på tapetet, som I bl.a. kan se af broderirammen. Vi er et antal 
brodøser og en brodør. Vi er bare så glade for det foreløbige resultat og glæder os til, at vi får det syet 
sammen og monteret. 

 

 

 

 



BØRNEMEDBYGGERAFTEN:  

Før sommerferien havde vi vores første børnemedbyggeraften hvor børn, forældre og bedsteforældre 
kom og havde en dejlig eftermiddag/aften. Der blev brudt ler i lerkulen nede ved stalden, knust skår, 
æltet og formet ler til fine små bægre og lerperler som over sommerferien har tørret i 
håndværkerhuset.  

Tirsdag den 13. september havde vi igen børnemedbyggeraften. De fine lerting vi havde haft stående 
til tørre fik vi brændt med stor succes. Børnene syntes det var sjovt at se hvordan deres lerting 
ændrede farve og var meget stolte.  Vi nåede endda også at ”børnesnitte” lidt.  

             

 



Det var endnu engang en rigtig dejlig dag for alle med samvær og leg og fordybelse.  

Alt imens en helt almindelig medbyggeraften foregik på huggepladsen for de voksne. Næste 
børnemedbyggeaften er 25. oktober, kl. 16-19. Se kalenderen. 

Hvis du indmelder dine børn i løbet af 2016 gælder kontingentet også for 2017.Hvis du indmelder dine børn i løbet af 2016 gælder kontingentet også for 2017.Hvis du indmelder dine børn i løbet af 2016 gælder kontingentet også for 2017.Hvis du indmelder dine børn i løbet af 2016 gælder kontingentet også for 2017.        

 

NYT FRA VIKINGELANDSBYEN: 

 

Formidlingssæsonen kører i skrivende stund på sidste vers. Uge 41 er sidste uge med 
skoleklasser. Formidlingssæsonen er gået godt, og alle dage har været booket med skoleklasser. 
Vinterformidlingen som vi plejer at afvikle i uge 2 og 3, bliver i år afløst af formidling på Albertslund 
bibliotek. Biblioteket planlægger at sætte en lille udstilling op om vikingernes jul, og i den forbindelse 
vil vi stå for en del af formidlingen i en af ugerne. 

I uge 42 holder vi åbent hus mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 9-14. Her kan gæster og andre komme 
forbi og se os arbejde og smage et måltid mad ved middagstid. Hvis nogle af jer fra VF. har lyst til at 
komme og være med, er I meget velkommen. 

I afslutningen af uge 42 er Maria vært ved Nordisk harpetræf på Birkelundgård. Medlemmer fra 
Venneforeningen har tilbudt at hjælpe med praktiske opgaver under træffet, det er vi meget glade for. 

Se mere om Harpetræffet  

Nu står vintersæsonen for døren, med en masse gøremål. Men det vi venter mest på er et svar fra 
Nordea Fonden, om de ønsker at støtte os med finansiering til projektet i Ådalen. Vi forventer at få 
svar her i oktober måned. Uanset hvilket svar vi får fra fonden, er der en masse andre opgaver at 
kaste sig over. Der skal hugges de sidste bulplanker til Laden, og alle spærene til taget. Og så skal vi 
have besluttet hvordan vi laver selve taget på Laden. 

I systuen bliver der også travlt, en del tøj til formidlingen skal repareres eller erstattes af helt nyt. Og 
så skal vi have renset det gamle Risby-tapet. Maria har haft følere ude hos div. konservatorer og 
kyndige personer. Nu er det blot at komme i gang. 

    

    

    

    

    

    



 

 

MEDBYGGERAFTENER: 

Medbyggeraftener har siden vi genoptog arbejdet efter sommerferien, tirsdag den 16. august, været 
meget aktive. En del nye aktive medlemmer er kommet til. Den store medlems tilgang i løbet af året 
og den øgede aktivitet på vores medbyggeraftener tilskriver vi bl.a. vores Facebook side som nu er op 
på mere end 1.000 følgere. Også vores årsdag i september var der mange interesserede besøgende 
som allerede ugen efter stod klar til at hjælpe til. Medbyggeraftener fortsætter til udgangen af 
november.  

Op til sommerferien blev der lavet en hel del forskellige specialopgaver til Vikingelandsbyen. Siden 
foråret og helt frem til sommerferien har vi arbejdet intenst på at bygge et nyt brændeskjul som 
erstatning til det gamle som havde leveret hvad det kunne. Siden vi kom tilbage fra sommerferien har 
vi arbejdet på vægplanker til laden og som det seneste, er vi begyndt at hugge tagspær.  

Sideløbende har brodøserne hele året arbejdet hårdt for at færdiggøre det nye Risbytapet og med 
arbejde på syning af tøj til VL. Hen over sommeren har sypigerne været søde til at gør håndværkerne 
selskab på huggepladsen. Syværkstedet er atter et hit, nu igen med det køligere vejr og kortere lyse 
aftener. Det varer nok heller ikke længe før håndværkerne begynder at benytte huggepladsen oppe 
ved værkstedet hvor der er mulighed for udendørslys. 

 



 

  

    

    



Hjemmeside og Facebook: Hjemmeside og Facebook: Hjemmeside og Facebook: Hjemmeside og Facebook:     

Vi lægger stadig informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under Venneforeningen og vi har 
stadig en webmaster, der lægger informationer til Jer på Facebook. 

Her efter sommerferien er det gået stærkt med interesserede på vores Facebook side. I skrivende 
stund har vi rundet 1.000 følgere. 

 

KALENDER:KALENDER:KALENDER:KALENDER:    

Oktober: 

 Albertslund Kommune holder efterårsferie i uge 42, og der vil ikke være medbygger tirsdag i 
 den uge = tirsdag den 18. oktober. 

 Tirsdag den 25. oktober (uge 43) fra 16-19 er der børnemedbyggeraften. Temaet er på denne 
 dag er  træsnitning og bålhygge. Husk madpakke. 

November: 

 5.5.5.5.----    8. november:8. november:8. november:8. november: Mimersdage. Temaet for Mimersdagene i år vil være: ”Træ – mindre 
 snitte- og huggeopgaver i træ”. Information udsendes snarest. 

 Medbyggeraftener fortsætter frem til tirsdag den Medbyggeraftener fortsætter frem til tirsdag den Medbyggeraftener fortsætter frem til tirsdag den Medbyggeraftener fortsætter frem til tirsdag den 29292929. november. Herefter lukkes ned for . november. Herefter lukkes ned for . november. Herefter lukkes ned for . november. Herefter lukkes ned for 
    sæsonen.sæsonen.sæsonen.sæsonen.    

December:  

 Venneforeningen holder vintersolhvervsfest lørdag den 17. december. Invitation følger.  

    Vi har brug forVi har brug forVi har brug forVi har brug for    et festudvalget festudvalget festudvalget festudvalg, der , der , der , der senest den 8. november senest den 8. november senest den 8. november senest den 8. november vil melde sig til at arrangere vil melde sig til at arrangere vil melde sig til at arrangere vil melde sig til at arrangere 
    solhvervsolhvervsolhvervsolhvervsfestensfestensfestensfesten. . . . Maria Nørgaard har allerede meldt sig som den første. 

    Ring eller skriv hurtigst muligt til formanden, Ring eller skriv hurtigst muligt til formanden, Ring eller skriv hurtigst muligt til formanden, Ring eller skriv hurtigst muligt til formanden, DannyDannyDannyDanny    ––––    Tlf. Tlf. Tlf. Tlf. 41414141    722 677722 677722 677722 677    , , , , 
    wangsoewangsoewangsoewangsoe@gmail.com@gmail.com@gmail.com@gmail.com....    


