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Nyhedsbrev, forår 2016 
 

Efter en veloverstået vinterferie er 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. Men inden da skal vi dog lige se lidt tilbage og lidt fremad mod sommeren. 

Siden sidst:Siden sidst:Siden sidst:Siden sidst:    

Sidste år var Venneforeningens 20. jubilæumsår. Og hvor har det bare været et fantastisk år. En masse gode 
oplevelser vi har delt på inspirationsture mv. Vennerne har udvist et kæmpe engagement og større deltagelse 
ved arrangementer og frivilligt arbejde mm har vi ikke set længe. Det er bare dejligt. 

Meget mere om året der gik, kan læses i Susannes flotte årsberetning for 2015. 

Efterårets medbyggeraftenerEfterårets medbyggeraftenerEfterårets medbyggeraftenerEfterårets medbyggeraftener stod primært i Risbytapetets og ladebygningens tegn. Vi syntes desuden i denne 
periode at kunne mærke en øget medlemstilgang og øget interesse for Vikingelandsbyen og Venneforeningen. 
Det er måske bl.a. pga. af vores Facebook side som på nuværende tidspunkt har ca. 900 følgere. 

MimersdageMimersdageMimersdageMimersdagenenenene i 2015 forløb 14.-17. november og omhandlede pileflet. Her fik vi besøg af Bodil Krag fra 
Bror-huldren. Der var 20 deltagere hvoraf de fleste fortsatte pilefletningen på hverdagene også. Der blev 
hygget og lært en masse tekniker og alle fik produceret mindst 1 kurv og de fleste 2-3 kurve hver.  



 

VintersolhvervVintersolhvervVintersolhvervVintersolhverv blev afholdt den 19. december med stort fremmøde, hele 45 deltagere. Vi havde besøg fra 
Nivåbuerne og der var musik og sang og lege. Her i blandt bueskydning, glima-brydning, balancegang, 
tovtrækkeri især til glæde for de mange børn som deltog. Resten af dagen og aftenen og natten stod vi klar 
med god mad og hyggeligt samvær som sædvanlig. En håndfuld blev og overnattede. Det var SÅ hyggeligt.  
Sikke en god måde vi fik afrundet Venneforeningens jubilæumsår! 

Et festudvalg stod for planlægningen af hele arrangementet og havde fået en masse sjove aktiviteter med på 
programmet. Hvor var det skønt, at også vennerne udenfor bestyrelsen ville løfte denne store opgave. Det var 
en stor succes. Tak! 

 

Generalforsamling:Generalforsamling:Generalforsamling:Generalforsamling:    

Generalforsamlingen den 8. 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.  

Susanne genopstillede desværre ikke som formand. Susanne har været formand i 14 år i træk og ser nu frem 
til at få mere tid til at deltage på foreningens medbyggeraftener mm.  Danny Wangsøe har overtaget posten 
som formand. Danny har senest været næstformand i bestyrelsen. Susanne fik overrakt et gavekort til et 
inspirationstogt. Det bliver spændende at høre hvilke oplevelser hun kan berette om når hun kommer tilbage. 

Jeg (Danny) vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for opbakningen fra bestyrelsen til at tage imod 
formandsposten og jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at løfte opgaven bedst muligt.  



Men mest af alt vil jeg sige tak til Susanne for alt det flotte arbejde hun har lagt i foreningen og i 
Vikingelandsbyen. Tak for det og tak for dig Susanne. Der er mange der er glade for du nu kan være meget 
mere sammen med os på medbygger aftenerne. 

Deraf fik vi naturligt 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. 

En vedtægtsændring som giver foreningen mulighed for at oprette en børnemedbyggergruppe blev foreslået og 
vedtaget. I kan læse det hele i referatet af GF, se den ny bestyrelsesliste og den nye vedtægtsændring i de 
dokumenter, som vi sendte til jer for nylig og som for god ordens skyld er vedhæftet igen. 

 

 



 

 



    

TemaaftenTemaaftenTemaaftenTemaaften    i mi mi mi martsartsartsarts        

På vores medbyggeraften tirsdag den 29. marts fik vi besøg af oplægsholder Eva Andersson Strand med temaet 
"Tekstilproduktion og uldbehandling”. 

 
Nyt fra Vikingelandsbyen:Nyt fra Vikingelandsbyen:Nyt fra Vikingelandsbyen:Nyt fra Vikingelandsbyen:    

Årets børnesæsonen er netop startet og bookningen på forårssæsonen 2016 har været stor, så vi har formidling 
for skolerne i uge 11 allerede. Der er stadig ledige pladser i efteråret, men de skal nok blive fyldt op.  

Vikingelandsbyen og Kroppedal museum arbejder stadig hårdt på opgaven med fondsansøgningen omkring 
projektet Vikinge- vej og bro. Status er p.t. at VL efter en god sparring med Nordea fonden, forventer at 
indsende den endelige ansøgning her i foråret.  

Kommende arbejdsopgaver i Vikingelandsbyen forår/sommer 2016 

Der ligger mange opgaver og venter på os i denne tid, her iblandt: 

-Ny gavl på Stalden (færdigt) 

-reparation og fremstilling af nyt vikingetøj til skoleklasser 

-Ladebyggeriet. Hvis I har været forbi Vikingelandsbyen i efteråret/vinteren vil I kunne se at ladebyggeriet for 
alvor tager form.  -Bygning af nyt brændeskjul i landsbyen. VL havde i marts besøg af Jack fra Nykøbing Sj. 
Ham og hans Jydske arbejdshest hjalp os med at trække egestammer ud fra vores Stævningskov, som vi skal 
bruge til det nye brændeskjul i Vikingelandsbyen. Imponerende hvad en enkelt veltrænet hestekraft kan yde.  

 



-Bayeux tapet. Dette stykke udgør 1/10 del af det nye tapet der arbejdes på i øjeblikket. Det samlede stykke 
udgør de seneste ti års historie i vikingelandsbyen. Er det ikke bare flot?  

 

 

 

 

 

 

 



 

-Gavlen på stalden. Med hjælp fra dygtige tængemænd fra Frilandsmuseet, har VL fået en god tangbeklædt 
gavl på Stalden.  Den første som vi selv lavede for 5 år siden blev aldrig rigtig god. Den nye vil sandsynligvis 
holde mange, mange år. Om vikingerne så har benyttet sig af denne byggeteknik må stå hen i det uvisse. Vi har 
valgt dette materiale, fordi den oprindelige bygning lå tæt på vandet på Amager.  

 

De nye grise til stalden er netop flyttet ind i deres nye omgivelser. Kig forbi og hils på dem.  

 



Danmarkshistorien i Danmarkshistorien i Danmarkshistorien i Danmarkshistorien i Vestskoven:Vestskoven:Vestskoven:Vestskoven:    

Det er som sædvanlig den første søndag i juni, og det i år den 5. juni. Der er åbent hus i VL, som vi plejer 

Emnet til årets Danmarks historien i Vestskoven er "Vestskovens historiske landsbyer" 

 

Mimersdage i Vikingelandsbyen:Mimersdage i Vikingelandsbyen:Mimersdage i Vikingelandsbyen:Mimersdage i Vikingelandsbyen:    

Vi kan fortælle jer, at Mimersdagene 2016 bliver afholdt fra den 5.-8. november begge dag inklusiv. Emnet er 
ikke besluttet endnu. 

I forbindelse med Mimersdagene 2016 ansøgte Venneforeningens bestyrelse om kulturstøttemidler i 
Albertslund Kommune til arrangementet og vi har fået bevillingsbrev med tilsagn om 6.000 kr. til hjælp til 
arrangementet. 

 

Børn i Vikingelandsbyen/medbyggeraftener:Børn i Vikingelandsbyen/medbyggeraftener:Børn i Vikingelandsbyen/medbyggeraftener:Børn i Vikingelandsbyen/medbyggeraftener:    

Bestyrelsen har siden GF 2015 arbejdet på det nye forslag og diskuteret hvordan rammerne skal være. På GF 
2016 blev det endeligt vedtaget at børn i alderen 6-16 år også kan deltage sammen med deres forældre.  

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.  

Det nye arbejde med børne medbyggergruppen starter op i løbet af forsommeren og begynder med et  

KKKKoordineringsmøde den tirsdag 3. maj 2016, kl. 18 i VL.oordineringsmøde den tirsdag 3. maj 2016, kl. 18 i VL.oordineringsmøde den tirsdag 3. maj 2016, kl. 18 i VL.oordineringsmøde den tirsdag 3. maj 2016, kl. 18 i VL.    

Her er alle medlemmer velkomne til at høre mere og evt. tilslutte sig den koordineringsgruppe som skal stå 
for planlægningen af årets børnemedbyggeraftener. Indbydelse til mødet den 3. maj er vedhæftet i samme e-
mail som indeholder nærværende nyhedsbrev. 

    

Hjemmeside og Facebook: Hjemmeside og Facebook: Hjemmeside og Facebook: 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. 

    

Medbyggeraftener:Medbyggeraftener:Medbyggeraftener:Medbyggeraftener:    

Vi er nu allerede godt en måned inde i forårssæsonens første medbyggeraftener. Flere og flere nye 
medlemmer kommer til, og det kan virke ses på resultaterne nede på huggepladsen. Også i sysværkstedet 
summer det hver tirsdag og der arbejdes flittigt og dygtigt på Risbytapetet. 

    

        



KKKKALENDER:ALENDER:ALENDER:ALENDER:    

Maj:  

    Tirsdag den 3. maj Tirsdag den 3. maj Tirsdag den 3. maj Tirsdag den 3. maj kl. 18 mødes børnekoordineringsgruppen i Vikingelandsbyen. Her drøftes 
 mulige aktiviteter for resten af året og fastlægger en foreløbig plan. Vi sammensætter en 
 koordineringsgruppe.  

    Tirsdag den 24. majTirsdag den 24. majTirsdag den 24. majTirsdag den 24. maj    holder vi fællesmøde forud for ”Danmarkshistorien i Vestskoven” kl. 19.00 
 i vikingelandsbyen. 

Juni:  

    Søndag den 5. juniSøndag den 5. juniSøndag den 5. juniSøndag den 5. juni afholdes arrangementet ”Danmarkshistorien i Vestskoven” i    

 Vikingelandsbyen. Emnet til årets Danmarks historien i Vestskoven er "Vestskovens historiske 
 landsbyer" 

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

    Lørdag den 25. juni Lørdag den 25. juni Lørdag den 25. juni Lørdag den 25. juni afholdes sommersolhvervsfesten (skriv mail ud til VF best om det er 
 datoen??) 

Der er fortsat medbyggeraften alle tirsdageDer er fortsat medbyggeraften alle tirsdageDer er fortsat medbyggeraften alle tirsdageDer er fortsat medbyggeraften alle tirsdage    frem til den 28. junifrem til den 28. junifrem til den 28. junifrem til den 28. juni.... 

 

 

 

 


