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Nyhedsbrev, sommer 2018 
 

 

Kære medlemmer 

Nu er sidste medbyggeraften i forårs / sommer sæsonen blevet afholdt og vi går en forhåbentlig byggevenlig 
sommer i møde.  

Det har været en sæson med et højt aktivitetsniveau for Vikingelandsbyen, der jævnligt har haft hele tre 
skoleklasser til tre forskellige forløb i gang samtidig i dagligdagen.  

Og så kom vi på både for- og bagsiden af det sidste nye nummer af SKALK med projekt 
Vikingebro.  

For Venneforeningen har der været aktiviteter med 
klargøring til slutspurt på byggeri af stalden,  

Vikingebro der bare vokser og vokser og  

tekstilopgaver af meget forskellig og spændende art.  

Mere herom nedenfor. På næste side finder I en 
oversigt over de kommende aktiviteter, så I kan 
reservere plads i jeres kalendere.    

 

 

 

”Sommerhilsen fra en af Vikingelandsbyens 
beboere" 

  

  



Kommende aktivi teter:  

Byggeuger: 

• I uge 30, 31 og 32 kan man bygge med på Laden i  Vikingelandsbyen 
• I uge 27, 28 og 32 kan man bygge med på vikingebroen 
• I uge 30, 31 og 32 vi l  der være mulighed for at spinde, væve og sy.  

Opgaver skal aftales med Maria i løbet af uge 30. 
 
Alle hverdage fra kl.  8.30 t i l  15.00. Kom med dit gode humør og en madpakke. Vi håber at se mange 
af jer til nogle hyggelige uger. 
 

Medbygger:  
Første medbygger efter sommerferien er t irsdag d. 14. August kl.  17. 

 

NYHED   
Høslæt  dag søndag d. 9. September kl.  13 – 16. 
Under ledelse af en instruktør, slår vi  hø på engområdet langs Vikingevejen. Høet tørres og 
gemmes t i l  vinterfoder t i l  dyrene. Tilmelding t i l  klaus.mynzberg@albertslund.dk 

Fremover vil vi kunne hjælpe med til at slå hø fra sent forår til tidlig efterår. Det kommer dog an på vejret, 
hvornår det kan ske, så I vil opleve at få invitationer med kort varsel. 

 

Vikingelandsbyens årsdag 	
fejres med åbent hus 

Lørdag d. 1. September kl.  13 -  16        (altid 1. Lørdag i september) 

Vikingelandsbyen og Vikingebro vil summe af liv med alle mulige aktiviteter, som vi bidrager med. Vi mødes 
kl. 10 til morgenmad og gør klar til gæster/publikum kommer kl. 13 – 16. Kan du ikke komme kl. 10, så mød 
op når du kan. Der kræves ingen forudsætninger for at være med. Er du ny i venneforeningen vil du altid 
komme på en opgave alt efter, hvad du har lyst til og sammen med en af de ”gamle” medlemmer. 

 

Nyt fra Vikingelandsbyen:  

I landsbyen er vi nu færdige med første halvdel af sæsonen. Den har selvfølgelig været præget af daglige besøg 
af skoleklasser i både Vikingelandsbyen og Vikingebro. Og så har vi dagligt glædet os over det gode vejr, som 
gør alting nemmere.  

Vi har fået gjort marken til pil klar. Desværre har vi ikke nået at få stiklingerne i jorden tids nok, så vi må vente 
med dette indtil næste forår. 

I projekt Vikingebro skrider byggeriet med vikingevejen frem. Næsten hver dag er der klasser nede og bygge 
på vejen og inden sommerferien, når vi faktisk at få sat de første brostolper i jorden på den anden side af åen. 
Dermed er vi halvvejs med konstruktionen. Igen glæder vi os over det gode vejr, modsat sidste år, hvor vi 
trampede rundt i mudder til knæene. I det mest kritiske område af byggeriet bygger vi nu på en tør mark. 
Hvor heldig kan man være! 



Efter sommerferien bygger vi igen 6 uger med skolebørn og derefter tager Kristian fat på nogle af de andre 
undervisningsforløb, vi tilbyder i projektet. 

 

Siden sidst :  

Danmarks Historien i  Vestskoven 

Blev som sædvanlig afholdt i samarbejde med Kroppedal museum første søndag i juni, i år søndag d. 3. Juni. 
Årets tema var ”Vejen til vikingerne – vi slår bro til fortiden”. 

Dagens større event var præsentation af f i lmen ”År 805” om udvalgte vikinger, som man har fundet i grave 
i lokalområdet, og om et liv man har forestillet sig at de har levet. 

Præsentation af app’en USEEUM. Det er en fælles museum app, hvor Vikingebro har sit eget afsnit. Her 
finder du filmen ”År 805” og både mulighed for at gå rundt i naturen i den skønne Store Vejleådal og at lade 
dig guide til historiske steder, der fortæller om Vikingerne i landskabet og Naturhistorier. App’en findes både 
til Android og iOS.  

Det var et usædvanlig fint og velbesøgt arrangement. De besøgende var interesserede og ville også gerne prøve 
de forskellige håndværk af.  

I år havde vi vejret med os. Sidste år blev smedjen et tilflugtssted hvor man kunne side tørt og varmt, men i år 
var det en tvivlsom fornøjelse. Henrik måtte lide og svede lidt for at demonstrere smedekunsten. 

  

 



 

Opdatering på vores bedrifter på medbyggeraftener:  

Laden:  

Siden sidst er der blevet hugget og tilrettet flere tagplanker og nordsiden at taget er lagt. Det er et flot syn og 
med de 3 uger der er sat af til arbejde på laden over sommeren, regner vi med at være færdige med taget når 
medbygger-aftenerne starter igen 14. August. 

 
 

 

 

Teksti l :  
 
Vi har bidraget med syning og reparation af dragter til 
børn og personale. Men helt specielt skal nævnes 
dragter til de tre brobyggere. Maria har været 
myreflittig med valg af dragter, syning og ledelse af 
opgaverne. Vi i Venneforeningen har syet, vævet, 
farvet, flettet bånd, vævet bånd. Og vi har hjulpet med 
til at træffe de rigtige valg i forhold til de arkæologiske 
fund, vi har lænet os så tæt op ad, som muligt. Det er 
blevet nogle meget smukke dragter og de vil blive 
fremvist senere. 
 
Igennem vinter- og forårssæsonen har 
Venneforeningen også holdt systuen åben tirsdag og 
torsdag kl. 10 – 14. Det har fungeret godt og hjulpet til, 
at der har meldt sig nogen med interesse for opgaverne, 
men som ikke har mulighed for at komme tirsdag 
aften, også kan være med. Vi fortsætter med åbning 
tirsdag og torsdag kl. 10 – 14 når medbyggeraftenerne 
starter igen d. 14. August.   



Projekt Vikingebro:  
Brobyggerne og de frivillige knokler på i et stadigt tempo. Selvom de med tiden får opbygget erfaring og rutine 
i deres arbejde, forbliver de tunge tværdragere en udfordring. Vores brobyggere Danny, Thomas og Thomas 
sætter derfor (stadig) stor pris på den hjælp, de får til medbygger-aftenerne. Og de havde klargjort en stribe af 
tværdragere, lagt frem og "lige" til at sætte på plads.    

 

 

 

Tirsdag den 25. juni var sidste medbyggeraften før sommerferien og der var et stort fremmøde på en tør og 
solrig aften. Det gjorde, at vi nåede at sætte de 4 klargjorte og 9 strøer på plads, så vi nu har lavet brofag nr. 22. 
Det er halvvejs og åen er passeret. Et heldigt sammenfald at den lige skulle passeres i en periode, hvor åen er 
ganske tør.  

Nu bygges der videre på Broen på ”fremmed” grund, idet vi har passeret grænsen til Høje-Taastrup 
kommune. 

 

Dag t i l  dag info:  

Vi lægger informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under 

Venneforeningen - vikingelandsbyen.dk/venneforeningen1315.asp  

og vi har en webmaster, der lægger informationer til Jer på Facebook - Vikingelandsbyens Venner .  

 
Læg mærke til Vej og Broprojektets hjemmeside vikingebro.dk og Facebook Vikingebro. 

Klik her for	Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner  - 
vikingelandsbyen.dk/kalender2018.asp  

  

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

Vi ses J   


