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Nyhedsbrev sommer 2020 
 

Kære	medlemmer	
 
Nu er der igen godt gang i liv og byggeri i Vikingelandsbyen. Alt er næsten ved det gamle, 
mens vi holder afstand og spritter hænder og værktøj af. Det er godt, at det kan lykkes, at 
kombinere de hensyn vi skal tage, samtidig med at vi arbejder og hygger. 
 

25	års	jubilæum	del	1	
 
I år er det jo vores 
jubilæumsår, som vi desværre 
må afvikle ad 2 omgange. Men 
det gør det jo ikke mindre 
festligt. 
 
Sammen med et stort 
fremmøde af vores 
medlemmer, havde vi tirsdag d. 
16. juni, på sæsonens sidste 
medbygger aften, den store 
glæde, at kunne afsløre vores 
nye runesten. Runestenen er 
rejst til minde om de 
medlemmer af 
venneforeningen, som ikke er 
iblandt os mere og som har 
haft stor betydning for 
Vikingelandsbyen. Det er dem, 
vi i dag står på skuldrene af. 



Ved Bente Draibys død ved årsskiftet, har familien betænkt Vikingelandsbyen med et beløb i 
stedet for blomster. Dette beløb indgår i runestenen. 
Vores gamle høvding og æresmedlem Jørgen har været primus motor i design og samarbejde 
med en billedhugger for at få frembragt denne smukke sten. Indskriften lyder ”Vikinge venner 
rejste sten som minde”.  
Vi vil meget gerne lokke jer til at kigge på Facebook (og har I ikke selv Facebook, så find en 
der har). Find Vikingelandsbyens Venner og se flere opslag med flotte billeder og taler og 
forklaringer fra festligheden.  
 
 

25	års	jubilæum	del	2	
 
Næste år, lørdag d. 12. juni 2021, holder vi et brag af en 25 års jubilæumsfest. Festudvalget har 
allerede en hel færdig planlagt fest, for både børn og voksne. Glæd jer.  
 
 
 

Det	nye	grubehus	–	Tekstilhuset	
 
Tekstilhuset bygges efter 
fundet af et hus ved 
Tvedemosegård. 
Byggeriet er nu godt i 
gang og der hugges på 
livet løs. Indtil nu er 
arbejdet foregået oppe 
ved værkstedet, men nu 
flytter arbejdet ned på 
huggepladsen i 
landsbyen. Det er så 
godt, at landsbyen igen 
fyldes af lyden af 
øksehug. Det skal 
hugges ganske meget til 
vores nye tekstilhus. 
Efter model fra 
brobyggeriet, har vi nu 
fået en tavle, der kan 
vise hvor langt vi er i 
byggeriet.  
 
 



	

Citat fra ”Arkæologiske udgravninger i Danmark – katalog 1986”: En genbebyggelse af bakken i tidlig 
middelalder markeres af et ovenud velbevaret grubehus, 6 x 4 m stort, og bygget med vægge af vandretliggende 
(ege?)planker omkring et skelet af fire hjørnestolper og en midtstillet stolpe i hver væg. En grydeformet grube i 
sydvesthjørnet må opfattes som det oprensede ildsted. Gulvet var belagt med måtter af flettede vidjer. Til huset 
førte en 3 m lang og 1 m bred, nedadskrånende entre med stavbyggede vægge og plankebelagt gangbane  

Systuen		
 
 
Systuen er igen befolket 
med medbyggere. Vi 
arbejder lige nu med syning 
af nye dragter, tøj 
reparation, vævning og 
brikvævning. Vi rykker 
arbejdet ud på terrassen 
eller om i skyggen og når 
byggeriet rykker ned i 
landsbyen, rykker vi også 
nogle gange med. 
 



Nyt	fra	Vikingelandsbyen	
 
Dagligdagen i Vikingelandsbyen har selvfølgelig også været præget af Covid-19 situationen. Fra 
11. marts til 14. april var vi alle sendt hjem fra arbejde. Men da de mindste elever begyndte i 
skole igen, mødte vi også ind og tilbød nogle særligt tilrettelagte Corona undervisningsforløb. I 
gennemsnit har vi haft 1 til 2 skoleklasser om dagen. Undervisningen har vi haft udbudt frem 
til sommerferien. Efter ferien forventer vi at gå tilbage til den traditionelle undervisning i 
Vikingelandsbyen. 
 
 
Udover undervisning har vi taget hul 
på en masse renoveringsopgaver i 
Landsbyen.  
 
Blandt andet er de røde farver på 
Salshuset ved at blive malet op igen 
med blodmaling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vores forårs høslæts dag var i år aflyst. Men for at være sikker på at have nok hø til dyrene til 
vinter, er vi selv gået i gang med at få skåret noget af græsset langs med Vikingevejen og hængt 
det til tørre. Mikael og Dorte fra Venneforeningen har været flinke til at hjælpe nogle aftener. 
Søndag d. 23. august afholder vi høslæts dag og håber, at mange vil møde og hjælpe til med at 
få høstet masser af det gode græs. 
 
 
Lørdag d. 5 sep. forventer vi at holde vores traditionelle årsdag i Vikingelandsbyen. Formentlig 
uden madlavning af hensyn til Covid-19 situationen. Mere om det følger lige efter 
sommerferien. 
 



Kontingent	
 
Et lille hjertesuk fra kassereren. Vi savner kontingent indbetaling fra mange af jer. Vil I være 
rare at kontrollere, om I har betalt kontingent for 2020.  Deadline er 1. februar.  
 
Kontingent kan indbetales på  
Reg.nr.  1551 Kontonr. 16472417    el ler    MobilePay 171901  (6 cifre)  
 
Kontingentsatser: http://vikingelandsbyen.dk/blivmedlem.asp	

Man kan roligt sætte kontingent til automatisk overførsel. I vil altid vide mindst 10 måneder i 
forvejen, hvis det på generalforsamlingen besluttes, at der eventuelt skulle komme kontingent 
stigninger.  
 
 

Kommende	sommer	aktiviteter.	
 

Tømmerhugning 

I uge 27, 28 og 29 er alle velkommen til at komme på alle hverdage kl. 8 til 15 og 
deltage i tilhugning af tømmer til det nye grubehus (Tekstilhuset).  

Systuen 

Systuen vil ligeledes være åben i uge 27, 28 og 29. Dog kun tirsdag og torsdag kl. 
10-14. 

 

Medbygger-weekend 

I weekenden d. 4. - 5. juli holder vi medbygger-weekend fra kl. 9 - 16. Det vil være 
muligt både at hugge tømmer og arbejde i Systuen. Du behøver ikke deltage begge 
dage eller i det fulde tidsrum. Du kommer blot i det tidsrum det passer dig. 

Medbring selv madpakke. Vikingelandsbyen giver en kold øl/vand og kaffe eller 
the. 

 

Første medbygger efter sommerferien er tirsdag d. 11. august kl. 16 - 21 

 

Se også vores kalender, den er opdateret for hele 2020. 

 Venneforeningens årskalender - vikingelandsbyen.dk/kalender2020.asp 



 

Dag t i l  dag info:  

Du kan finde informationer her: 

Venneforeningen - vikingelandsbyen.dk/venneforeningen1315.asp  

Årskalender vikingelandsbyen.dk/kalender2020.asp 

Facebook - Vikingelandsbyens Venner .  

Instagram - vikingelandsbyens_venner 

 

 

Kom og vær med, al le er velkomne og vi  kan sagtens bruge f lere hænder t i l  de 
mange projekter.  

Vi ses J   


