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Vinteren 2014/2015 

 

Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år.  

Siden sidst   

Slutningen af efteråret og starten af vinteren bød på et par aktiviteter i 

Venneforeningen og Vikingelandsbyen.   

Vikingelandsbyens årlige ”Mimersdage”  i starten af november stod i 

skomagerriets tegn. Det var dejligt, at så mange medlemmer bakkede op om 

kurset. Vi kom faktisk op på de 20 deltagere, som var max. antallet. Nu skulle 

man jo tro at 20 mennesker ville lave et større ”leben” i Multihuset, men der var 

en meget rolig ånd over det. Alle var meget fokuseret på instruktionen og dybt 

koncentreret med at lave mønstre, skære til og selve syarbejdet. Ind imellem 

kom der lidt hul på talestrømme, for vi skulle jo også lige udveksle nyerhvervede 

erfaringer. Alle deltagere var ihærdige og knoklede løs med et stort smil på 

læben, og resultater blev stolt stillet frem til skue for andre. Der blev fremstillet 

rigtig fine sko. De, der blev først færdige, tog imod en udfordring at lave et par 

”fattigmandssko” til Vikingelandsbyen.  

Det var en stor fornøjelse at blive undervist/instrueret af Jes. Han var grundig og 

havde 100% styr på fund og rekonstruktion, valg af materialer m.m. Nu er vi 

klædt på til at sy sko i fremtiden. Og ikke mindst har deltagerne erhvervet sig en 

viden, som vi kan give videre til andre. 

Ved generalforsamlingen i marts 2014 blev der nedsat et ”festudvalg”, som ville 

arrangere Venneforeningens vintersolhvervsfest. Vi håbede meget, at der ville 

være god opbakning til arrangementet og at der ville møde mange op på dagen 

den 20. december. Vores håb blev til virkelighed. Der var mange medlemmer, 

der meldte sig til. De kom og hyggede med at lave mad over langilden, skåle julen 

ind, med at snakke på kryds og tværs og bare være sammen i en god stemning. 

Tak til udvalget for en dejlig aften. Og tak til jer medlemmer for opbakningen. 
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Nyheder fra 

Vikingelandsbyen 

Børnesæsonen sluttede i uge 41, men VL havde inviteret byens borgere, 

venneforeningens medlemmer og andre interesserede til at komme de tre 

første dage i efterårsferien (uge 42) til ”Åbent hus”. 
 

I løbet af vinteren er der mange opgaver i Vikingelandsbyen, og en af de 

første var det traditionelle Jòl arrangement i starten af december. Der var 

udsolgt i år, så Salshuset blev fyldt godt op denne aften. Gæsterne kom for at 

høre musik, historiefortælling og spise den gode vikingemad. Der er en del 

gæster, der er gengangere. De bruger arrangementet som en årlig tradition i 

deres julemåned. Arrangementet får stor ros.  

Vikingelandsbyen er også klar til at starte på byggeriet af det nye syværksted. 

Fundamentet er støbt.  

Sidst men ikke mindst har Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum arbejdet 

ihærdigt med en udvidet projektbeskrivelse af projektet”Vikingevej og Bro”. Den 

animationsfilm, som skal belyse projektet, og som bl.a. Venneforeningen har 

givet økonomisk støtte blev færdig lige inden jul. Den vil blive præsenteret ved 

arrangementet i Musikteateret i Alberslund torsdag den 15. januar (I har fået 

invitation i mail til dette arrangement). Vi vil selvfølgelig også præsentere jer for 

filmen ved vores generalforsamling i marts.  

Syholdet, der arbejder på Vikingelandsbyens næste Risbytapet er kommet godt i 

gang med at brodere. Der er mange deltaljer på tapetstykkerne, så det vil tage en 

rum tid, førend vi vil kunne præsentere det færdige tapet. Vi mødes jævnligt 

sammen med Maria og får vendt de spørgsmål, der altid dukker op i større 

projekter.  

 

Medbyggeraftener 

Medbyggeraftenerne  er stille i vinterbero, og vi starter først op igen tirsdag 

den 17. marts. Det er ugen efter vores generalforsamling. Ligesom i 2014 vil 

Klaus og Jakob skiftes til at være tilstede. Når byggesæsonen starter skal vi 

fortsætte med ladebyggeriet.   

 

Jubilæum I 2015 kan Vikingelandsbyens Venner fejre 20 års jubilæum. Der er 

virkelig flot, at vi gennem så mange år har holdt sammen om at støtte 

Vikingelandsbyen.  

Det skal vi selvfølgelig fejre med manér og vi vil her opfordre jer til at 

komme med idéer til, hvordan vi i fællesskab kan fejre jubilæet, eller I 

kan også melde jer til et udvalg, der vil arrangere en god fejring. Både 

idéer og tilmelding til udvalg skal I sende til formanden, Susanne. I må 

meget gerne starte allerede nu med at sende idéer m.m. Selve 

jubilæumsdagen er den 15. juni. 
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Generalforsamling Vikingelandsbyens Venner holder den årlige generalforsamling 

tirsdag den 10. marts 2015 kl. 10.00 i Vikingelandsbyens Multihus. 

Indkaldelsen følger om kort tid.  

Kontingent 2015 Nu skal I alle til at indbetale jeres kontingent for 2015. 

Kontingentet er på 100 kr. pr. medlem, og I kan indbetale på 

følgende måder:  

 Overfør beløbet til vores konto i Danske Bank:  

reg.nr. 1551 kontonr. 0016472417.  

 

 Brug ’kortart’, ’korttype’ (eller hvad det nu hedder i din Netbank) 01 

og gironr. 16472417 ved giro-overførsel   

 Ønsker du at betale med girokort skal du bede formanden, Susanne 

om at sende et girokort til dig.   

Husk at skrive ’kontingent 2014’ på din indbetaling SAMT EMAILADRESSE HVIS DU HAR 

EN. 

 

Kalender  

Der er ikke så meget i kalenderen endnu, men i næste Nyhedsbrev vil der være 

en liste over forårets arrangementer og aktiviteter. 

Husk dog, at Vikingelandsbyen og Danmarkshistorien i Vestskoven har et 

arrangement i Musikteateret i Albertslund torsdag den 15. janaur fra kl. 14-17. 

Her præsenteres bogen fra Danmarkshistorien i Vestskoven samt den 

animationsfilm, som er lavet i forbindelse med vikingevej- og broprojektet.  

Husk også at sætte kryds ved tirsdag den 10. marts, hvor vi holder 

generalforsamling og notér også i jeres kalender, 

at vi starter medbyggeraftener igen tirsdag den 17. marts.  

Hjemmeside og Facebook 

Bestyrelsen vil fortsat lægge informationer til jer på hjemmeside og facebook:  

http://vikingelandsbyen.dk  klik på Venneforeningen, eller på Venneforeningens 

Facebook-side ”Vikingelandsbyens Venner”  https://www.facebook.com.  

Vi ønsker jer alle et rigtig godt år i 2015 og glæder os til at se jer igen til hyggelige stunder og 

spændende aktiviteter. 

Mange hilsner fra 

Bestyrelsen 

http://reg.nr/
http://vikingelandsbyen.dk/
https://www.facebook.com/

