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Nyhedsbrev, forår 2017 
	
 

Med dette Nyhedsbrev har Vikingelandsbyens Venneforening taget hul på sin 22. sæson. 

Efter Vikingelandsbyens Venners generalforsamling i marts tog vi hul på en ny ”vikingesæson” sammen med 
Vikingelandsbyen. Denne sæson bliver noget særligt, idet Vikingelandsbyen skal fejre 25 års jubilæum på 
årsdagen lørdag d. 2. September. Vikingelandsbyen vil informere mere herom inden sommerferien. 

Vi nu allerede et godt stykke inde i foråret. Det betyder, at sæsonen i Vikingelandsbyen og Venneforeningen 
netop er begyndt og vi i den kommende tid i fælleskab skal arbejde og hygge os sammen i landsbyen.  

 

Siden sidst :  

Mimersdagene i 2016 forløb 5.-8. november og emnet var mindre snitteopgaver i træ. Vikingelandsbyen fik 
herefter godt suppleret op i beholdningen af fade, skeer, skåle og spande.  

Projekt vikingebro:  

Siden januar har brobyggerne etableret en ny huggeplads på trekanten og arbejdet flittigt på at tildanne de store 
egestammer til broen. I løbet af byggeperioden gennem de næste tre år bliver der mulighed og behov for at 
medlemmerne deltager i arbejdet. 

Temaaften i  februar: 

Den 28. februar fik vi besøg af Jørgen Poulsen som kom og fortalte om ”De farverige vikinger”. Jørgens oplæg 
trak mange interesserede medlemmer til og det var en rigtig hyggelig og spændende aften. Tak til Jørgen. 

 



Generalforsamling: 

Generalforsamlingen den 7. marts forløb godt og var konstruktiv med mange interesserede fremmødte 
medlemmer, der deltog i debatter og som kom med mange gode forslag til aktiviteter for det kommende år.  

Vi fik lidt udskiftning i bestyrelsen. Alle posterne er nu fordelt og bestyrelsen er allerede godt i gang med de 
mange opgaver og står klar til bestyrelsesarbejdet og planlægningen af årets aktiviteter. 
 
I kan læse det hele i referatet af GF. 

 
 

Nyt fra Vikingelandsbyen: 

I Vikingelandsbyen er der fuld fart på mange opgaver. I uge 17 begynder børnesæsonen og der er typisk en 
del forberedelser inden da, så som klargøring og rengøring af huse og materiel. I år skal vi tilmed bygge ny 
madovn, da den gamle ovn er brast sammen efter 4 år.  

Henover vinteren er der blevet bygget lidt på Laden, og vi er nu så langt, at vi kan begynde at lægge spær op. 
Det vil være en vigtig opgave på forårets medbyggeraftener. Som nævnt på generalforsamlingen, så vil vi gøre 
et kompromis med plankerne, som skal oven på spærrerne. De bliver skåret på savværket, og pyntehugget på 
undersiden. 

I Systuen er der vældig travlt. Der arbejdes intenst på at få spundet garn, vævet stof og syet tøj til de tre 
håndværkere i projekt Vikingebro. Faktisk er ambitionen at arbejde på en fondsansøgning, der kan skaffe 
midler til ansættelse af en eller to kvinder, der kan ansættes i en tidsbegrænset stilling, til at arbejde med tøjet. 
I vil høre mere om dette, når vi er længere fremme i processen. 

I projekt Vikingebro arbejdes der også ihærdigt på flere opgaver. Vi skal have skoleklasser igennem 
formidlingsforløb i maj og juni og forhåbentlig have endnu flere besøg efter sommerferien. De tre 
håndværkere er kommet meget langt med tilhugning af tømmer til brofaget. Faktisk så langt, at vi vil kunne 
bygge de 10 første meter af broen, uden køreplanker. De arbejdes også på at konstruere løftegrej, så vi kan 
håndtere tømmeret på forsvarlig vis.  

 

Kommende aktivi teter:  

Børnemedbyggeraftener 

Der er planlagt børnemedbyggeraften den 25. apri l  med temaet ”Vikingelege, bålhygge m/ fladbrød og saft”. 
Den 23. maj med bl.a. slyngstokke (til snore/bælter) og slentring af bæltebånd…-og selvfølgelig også bålhygge 
med lækkerier. Og endelig den 20. juni med fælles hyggeafslutning for børn og voksne medbyggere inden 
sommerferien. Alle dage fra 16-19. 

 

Danmarkshistorien i  Vestskoven: 

Det er som sædvanlig den første søndag i juni og det er i år den 4. juni. Der er åbent hus i VL, som vi plejer. 
Emnet til årets Danmarks historien i Vestskoven er endnu ikke fastlagt. 

 



 

Inspirationstur 2017: 

På generalforsamlingen tilbød Skipper Bo at arrangere en inspirationstur for os alle til Borgring ved Køge.  

Datoen for turen er nu besluttet: Det bliver den 19. august kl.  10. Så sæt kryds i jeres kalender allerede nu.  

I må påregne en lille egenbetaling og transport og evt. samkørsel skal I selv arrangere. Til gengæld får vi en fin 
omvisning af arkæolog Nanna Holm Gade. Hun var den første til at foreslå en udgravning af Borgring og hun 
har arbejdet med udgravningerne siden.  Vi udsender en selvstændig indbydelse senere på året. 

Som optakt til turen vil Bo afholde et oplæg om Borgring i Vikingelandsbyen tirsdag den 15. August kl. 19. 

 

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. Læg mærke til Vej og Broprojektets egen Facebook 
side er kommet. Den finder I her: Vikingebro.  

 

Medbyggeraftener:  

Vi er nu allerede godt en måned inde i forårssæsonens første medbyggeraftener. Flere og flere nye 
medlemmer kommer til og det kan virkelig ses på resultaterne nede på huggepladsen. Der arbejdes lige pt. 
mest på ladens tag. 

Oseberggryden er kommet så vidt, at der nu skal laves en bund til den. Derefter skal der smedes hank og 
beslag til den, så den kan komme over ilden. 

Også i syværkstedet summer det hver tirsdag og der arbejdes flittigt og dygtigt på tøj til brobyggerne og det nye 
Risbytapet som skal samles.  

Brobyggerne er med på tirsdags medbyggeraftener. Hovedsaligt nede på brobygger huggepladsen.  

 

Kom og vær med vi kan sagtens bruge f lere hænder t i l  de mange projekter.  

 

Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner  

  

 


