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Forår / Sommer 2015 

 

Med generalforsamlingen i marts i Vikingelandsbyens Venner tog vi hul på en 

ny ”vikingesæson” sammen med Vikingelandsbyen. Denne sæson bliver noget 

særligt, idet Venneforeningen skal fejre, at vi nu har været støtteforening for 

Vikingelandsbyen i 20 år.  

 

Generalforsamling:  

Generalforsamlingen den 10. marts blev som altid god og konstruktiv med 

interesserede fremmødte medlemmer, der deltog i debatter og kom med mange 

gode forslag til aktiviteter. Vi fik lidt udskiftning i bestyrelsen, som nu er klar til 

bl.a. at arbejde med de ting, der blev foreslået. En lille vedtægtsændring blev 

foreslået og vedtaget. I kan læse hele referatet af GF, se den ny bestyrelsesliste og 

den nye vedtægtsændring i de dokumenter, som vi sendte til jer for nylig. 
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Turudvalg:  

På generalforsamlingen var der nogle medlemmer, der meldte sig til et turudvalg, 

som vil arbejde på at arrangere en jubilæums- og inspirationstur for os alle. 

Udvalget består af Klaus (VL), Annitta, Benkte, Ralf og Susanne. Det første 

turmøde er aftalt og dato for turen er besluttet: Lørdag/søndag den 26./27. 

september 2015. Så sæt kryds i jeres kalender allerede nu. 

Festudvalg: 

På generalforsamlingen blev der også nedsat et festudvalg til at arrangere vores 

jubilæumsdag og fest lørdag den 20. juni. Desværre er der ret få, der har meldt sig 

til denne opgave, så vi vil også her opfordre jer alle til at melde jer til udvalget og 

være med til at arrangere en forrygende jubilæumsdag for os alle. Udvalget består 

lige nu af: Maiken, Danny, Ulla og Susanne. Vi synes bestemt, det ville være rart 

at have flere VF-medlemmer med til at arrangere vores fælles jubilæum. 

Tema-aften i maj: 

  

Vi vil gerne invitere jer til en temaaften med lindebast, tovværk og rebslagning i 

Vikingelandsbyen tirsdag den 26. maj fra kl. 17.00. Denne dag skal I selv 

medbringe en ”klemme”/madpakke.  
 

Nyt fra Vikingelandsbyen: 

Børnesæsonen starter den 27. april. I år vil der også blive skoleforløb for 

udskolingen med bla. ostefremstilling. 
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Vikingelandsbyen og Kroppedal museum har sendt fondsansøgning til 

Friluftsrådet til ”Vikingevej og bro” projektet. Klaus har i den forbindelse været 

ude at holde nogle mindre oplæg i lokale FR-grupper. De forventer svar på 

ansøgningen inden sommerferien. Vi holder vejret, krydser fingrene og håber på 

et positivt svar, så projektet for alvor kan ”skydes i gang”. 

Danmarkshistorien har afholdt møde og besluttet årets tema: ”Hvordan holdt de 

varmen”? Arrangementet vil i år finde sted i Vikingelandsbyen. Det er søndag den 

7. juni med åbents hus, som vi plejer. Ud over de normale aktiviteter i landsbyen, 

som vi plejer at have, vil der være to lynoplæg som gentages nogle gange i løbet 

af eftermiddagen, en tur til Porsemosen (i forhold til brændsel/tørv), Maria vil stå 

for noget omkring at holde varmen i vikingetøjet og vi får et oplæg om 

varmeforbrug/varmetab i bygninger af Elisabeth Rüssel. 

Måske har I været forbi Vikingelandsbyen i efteråret/vinteren og set, at der var 

gjort klar til at bygge et nyt syværksted ved siden af værkstedet. Der er sket meget 

med byggeriet. Det går rigtig hurtigt fremad, og faktisk vil det nye værksted 

kunne indvies og tages i brug efter sommerferien. Det bliver en fornøjelse at 

indtage dette dejlige værksted og fordybe os i syning/rekonstruktion af vikingetøj. 

Og så også lige en helt frisk nyhed: Der er kommet små søde grise i 

Vikingelandsbyen og ”foderlauget” er nedsat, så de kan blive passet, trives og 

vokse sig store og slagteklar til efteråret. 

 

 

Mimersdage i Vikingelandsbyen: 

Allerede efter sidste års Mimersdage blev der spurgt, om VL hurtigt kunne oplyse 

emne og dato for Mimersdagene i 2015. Vi kan fortælle jer, at Mimersdagene 

2015 bliver afholdt fra den 7.-10. november men emnet er ikke besluttet endnu. 

I forbindelse med Mimersdagene 2015 ansøgte Venneforeningen (bestyrelsen) om 

kulturstøttemidler i Albertslund Kommune til arrangementet. Vi har netop fået 

bevillingsbrev med tilsagn om 6.000 kr. til hjælp til arrangementet. 

Venneforeningens folder: 

Bestyrelsen har sammen med Jakob i Vikingelandsbyen arbejdet nogen tid med 

layout og indhold til en ny og spændende folder for Vikingelandsbyens Venner. 

Vi er næsten i mål med den, og de sidste detaljer bliver rettet til i disse uger. Den 

vil være færdig i trykken, så vi kan dele den ud inden længe og have den med til 

”Danmarkshistorien i Vestskoven”. Vi sender folderen elektronisk til jer alle, så 

snart den er helt klar, og kan naturligvis få den i sin smukke papirudgave, når I 

kommer i Vikingelandsbyen. 

Den største ”revolution” i forhold til Venneforeningen er nok, at vi i fællesskab 

med Vikingelandsbyen har fået tegnet et helt nyt og smukt, symbolsk logo. Vi vil 

fremover bruge Vikingelandsbyens ”V” i vores navn og logoet et tryk af 

indgangsportalen, som for os betyder indgang til både VF og VL. Vi håber I tager 

godt imod folderen. 
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Børn i Vikingelandsbyen/medbyggeraftener: 

Som I kan se i referatet af generalforsamlingen, fremlagde bestyrelsen nogle 

tanker omkring børneaktiviteter i forbindelse med medbyggeraftener. Det blev 

drøftet blandt de fremmødte, om og hvordan man kan skabe et ”børnerum” og 

samtidig give plads til de voksnes mulighed for fordybelse i håndværk. 

Bestyrelsen og VL foreslog, at indføre organiseret og styret børneaktivitet på én 

medbyggerdag om måneden. Det blev besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre 

med det og udarbejde nogle konkrete rammer for konceptet. Skulle der være 

medlemmer der har lyst til at være med i en styregruppe omkring børnene er de 

velkommen. 

Venneforeningens 20 års jubilæum: 

I forbindelse med vores jubilæumsfejring den 20. juni kunne vi godt tænke os, at 

nogle af jer, der måtte have lyst, delte jeres tanker om VF og VL med os. Vi ville 

blive meget glade for bidrag fra såvel medlemmer, der har været med fra starten, 

eller har været med i mange år, som nyere medlemmer. Hvordan har I oplevet / 

oplever I det at være med i en støtteforening for Vikingelandsbyen og at være 

medformidlere og kulturbærere af vores vikingekulturarv. Vi kunne godt tænke os 

på festdagen at lave et ligge historisk ”rids” om foreningens opståen og udvikling 

gennem alle årene. Vi ville blive meget glade for små historier I husker tilbage på, 

oplevelser der satte spor, viden som blev til formidling, venskaber der opstod og 

blev plejet og meget, meget mere. I har hver især sikkert nogle ord, der kan 

nedfældes på pc’en og sendes til bestyrelsen (formanden, Susanne). Så vil vi tage 

ansvar for en spændende ”vandring i Venneforeningens historie”. 

 

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.  

 

KALENDER: 

Maj:  

Tirsdag den 26. maj fra kl. 17.00 er der tema-aften i Vikingelandsbyen. Temaer 

er lindebast, tovværk og rebslagning.  

 

Juni:  

Tirsdag den 2. juni holder vi fællesmøde forud for ”Danmarkshistorien i 

Vestskoven” kl. 19.00 i Vikingelandsbyen. 

Søndag den 7. juni afholdes arrangementet ”Danmarkshistorien i Vestskoven” i 

Vikingelandsbyen. 
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Lørdag den 20. juni holder Vikingelandsbyens Venner 20 års jubilæumsfest i 

Vikingelandsbyen. 

Der er fortsat medbyggeraften alle tirsdage. 


