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Kære medlemmer af Vikingelandsbyens Venner 
 
Jul og nytår nærmer sig med hastige skridt og vi vil derfor benytte lejligheden til at ønske alle nogle 
gode dage.  
 
Samtidig vil vi sige tak til jer alle for et godt og udbytterigt år i Vikingelandsbyen. Vi har hygget og 
grinet, men ikke mindst har vi fået udrettet en hel del: Laden står nu med det fineste grønne tag, 
systuen har bidraget med godt tøj til børnene og personalet, der er hugget mange planker i landsbyen 
og til broen, vi har været med til at bygge på broen, vi har slået området ved broen med le, vi har haft 
gode Mimersdage, hvor vi fik smedet kramper til broen, trækanordning til den vogn, der er ved at blive 
bygget til Kroppedals kommende vikingeudstilling samt udstyr til madlavning over bål og ikke mindst fik 
vi lavet en masse god og varmende vintermad. Den vintermad blev serveret til vores sidste 
medbyggeraften for i år og rigtig mange var mødt op for at vi kunne spise sammen og afslutte sæsonen 
med maner. 
 
I 2019 venter der igen mange opgaver til os. Både små og store opgaver, hvor alle kan være med. En 
helt særlig begivenhed bliver indvielse af Vikingebro, som vil ske i efteråret. Datoen er ikke fastsat 
endnu, men vi skal nok sende invitation til jer i god tid. 
 
Medbygger-sæsonen begynder tirsdag d. 5. marts, hvor vi afholder generalforsamling og fra 
tirsdag d.12 marts er der bygge/sy aftener igen. 
Tag et kig på vores kalender, link til hjemmesiden er nedenfor.  
 
Har du mulighed for at komme i Vikingelandsbyen i dagtimerne, kan du hele året være med til: 

• Byggeopgaver. Kig forbi og få en snak med leder af Vikingelandsbyen Klaus Mynzberg om 
hvilke opgaver du kan være med til. 

• Tekstilopgaver. Systuen er fra tirsdag d. 8. januar igen åben hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 
14.  Vi spinder, plantefarver, væver bånd og stof og syr tøj til Vikingelandsbyen. Alle er 
velkomne. 

For byggeopgaver og tekstilopgaver gælder både i dagtimer og på medbyggeraftener, at der ikke 
kræves nogen forudsætninger andet end lysten til at være med, alt det andet skal vi nok lære jer. 
 
 
Vi glæder os til vi ses igen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jette Bonde 
Vikingelandsbyens Venner 
 
 
Ledøjevej 35, 2620 Albertslund 
 
vikingven@gmail.com 
www.vikingelandsbyen.dk/venneforeningen 
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