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Nyhedsbrev, efterår 2018 
 

Kære medlem 

Nu har efteråret for alvor gjort sig bemærket. Der er så smukt herude i Vikingelandsbyen og ved Broen i Store 
Vejleådalen og det er en fornøjelse at gå en tur i området, endnu mere at få lov til at være med til at løfte 
opgaverne i landsbyen og ved broen. Vi deler her de større begivenheder med jer. 

 
Kommende aktivi teter:  

Efterårsferien: 
I uge 42 er der Åbent Hus mandag, tirsdag og onsdag alle dage kl. 9:30 – 13:00.  Alle er velkommen til at 
deltage i aktiviteterne og få en smagsprøve på vikingemad. 
 
Mimersdage 2018: 
Årets temaer er Smedning og Mad. 
Mimersdagene afholdes som sædvanlig over 4 dage, nemlig en weekend, hvor der er instruktører til stede og 
efterfølgende mandag og tirsdag, hvor vi selv kan arbejde videre med emnerne. 

I år starter Mimersdagene lørdag d. 24. November og afsluttes tirsdag d. 27. November. 

Som sædvanlig afsluttes der tirsdag med fælles aftensmad. I får tilsendt en mere detaljeret invitation med 
vejledning om hvordan I tilmelder jer og tilmeldingsfrister efter efterårsferien. 

Sidste medbyggeraften for sæsonen: 
Er t irsdag d. 27. November. Det falder sammen med sidste dag på Mimersdagene og alle vil selvfølgelig 
være velkommen til den fælles spisning. I skal blot tilmelde jer til spisning på den invitation, der kommer ud 
til  Mimersdagene. 

Men det er ikke slut i  Systuen. Vi holder fortsat åbent tirsdag og torsdag kl. 10 – 14 hele året og har kun 
ferielukket efter aftale med medbyggerne/ syerske/ brodøser og brodører/ brikvævere/ plantefarvere/ vævere/ 
spindere/ båndvævere/ snorefremstillere og andre med interesse for rekonstruering af tøj og andre tekstiler fra 
vikingetiden. Kom bare hvis du har lyst til at være med. Det kræver ingen forudsætninger.  



Nyt fra Vikingelandsbyen: 

Formidlingssæsonen synger nu på sidste vers i Vikingelandsbyen. I Vikingebro fortsætter vi med undervisning 
henover vinteren. Dog ikke med skoleklasser hver dag.  

Efter efterårsferien går vi ind i vintersæsonen, som vi typisk bruger på vedligeholdelse, reparationer af udstyr, 
tøj og byggeri. Og der er som sædvanligt masser at kaste sig over. Taget på Laden bliver forhåbentligt færdigt 
inden nytår, så den er tæt og lukket. Så mangler vi blot døre til gavlen og vognporten.  

På byggeriet af vikingevejen og broen er vi nået langt denne sommer. Vi mangler kun at sætte 8 fag, hvilket vi 
gør næste forår med skoleklasserne. Henover vinteren skal der hugges mange køreplanker, da vi indtil videre 
kun har lagt 15 meter. Hvis nogle af jer medlemmer har lyst til at deltage i byggeriet henover vinteren, er i 
meget velkommen på hverdage. De tre håndværkere er i gang hver dag. 

 

Siden sidst :  

Medbyggeraftener: 
Vejret har i den grad været med os, så vi har kunne arbejde ude hele eftersommeren. Det gælder også arbejde 
i systuen, hvor vi enten har tage vores sytøj med ned ved laden eller broen, eller siddet på den store terrasse 
foran systuen. Vi er derfor nået rigtig langt. 

 

 
Laden: 
Vores medbyggere har i 
længere tid balanceret på 
stilladset, men nu er alle 
tagplader lagt på og vi er  
klar til at få taget gjort tæt.  

	

  



Teksti l :  
Vi har produceret og repareret meget tøj til både børn og voksne. Vikingelandsbyens daglige arbejde med 
formidling slider hårdt på tøjet. Til gengæld kan vi være stolte af, at når børn og voksne kommer til 
Vikingelandsbyen og bliver klædt på, så er det i håndsyet tøj i høj kvalitet og som tidsmæssigt svarer til den 
sene del af vikingetiden. 

Der er vævet stof til dragtdele, som først og 
fremmest er gået til påklædning af brobyggerne. Og 
brobyggernes fine dragter er nu færdige. 
Brobyggerne har haft dragterne på til offentlige 
arrangementer og har dermed ud over at 
præsentere Vikingebro også præsenteret 
Vikingelandsbyen på bedste vis. 

 

Vi har fået nye medlemmer, der er dygtige til at spinde. De er gået i gang med at eksperimentere med vores 
egen uld, så vi rammer en kvalitet, der er så tæt som muligt på de arkæologiske vikingetidsfund vi har i DK. 
Når Maria og spinderne er tilfredse, laver vi nogle væveprøver og ser hvordan resultatet er. Det skulle meget 



gerne ende ud i en ”uldskole”, så vi alle får del i viden om ulden og lærer de forskellige håndværk, der er fra vi 
står med fåret og til vi har det færdige, og måske farvede garn, til at fremstille bånd og væve stof.  

 

Årsdagen: 

Årsdagen blev afholdt den 1. 
september, uden noget specielt 
arrangeret. Det var godt med lidt 
kontrast i forhold til 
jubilæumsarrangementet sidste år. 
Der kom mange besøgende og der 
var stor interesse for at både se og 
høre om og ikke mindst, selv 
afprøve mange af de håndværk, som 
vi præsenterede. 

Oseberg gryden er nu 1 år gammel. 
Ilden har gjort den mat, men er 
ellers i fin form. 

	

 

 

Texti le Talk: 

Onsdag d. 12. September havde Maria inviteret til en 
”ulden” Textile Talk.  

Textile Talk er en serie talks, som afholdes forskellige 
steder i samarbejde med Center for Tekstilforskning på 
Købehavns Universitet (CTR) og som alle interesserede 
kan deltage i.  

Vi var flere fra venneforeningen, som sammen med andre, 
mødte op til en spændende eftermiddag. Først skulle et 
får klippes med vikinge saks og alle der ville, fik lov til at 
prøve. Fåret havde den fineste bløde uld, som let kunne 
skilles i under- og overuld og alle fik mulighed for at prøve 
at spinde af den nyklippede uld. Der stod dejlig varm 
suppe klar på bålpladsen og det var godt at have den at 
varme sig på, på den kølige dag. 

 

 

	 	



Vikingebro: 

Tirsdag den 18. September havde brobyggerne igen bedt om hjælp til broen. Ligesom sidste gang, sidst i juni, 
havde brobyggerne klargjort tværdragere og strøer, og denne gang også køreplanker. 

  

Bagest i billedet til venstre kan anes de nylagte køreplanker, som 
endnu er lyse og friske. Så udover rampen er nu ca. 6 meter af 
broen belagt.	
	
Mange var igen mødt op for at hjælpe, hvilket gjorde det nemt at 
få de tunge tværdragere op i luften. Når det skulle ned igen, blev 
der råbt ”Giv slip”, som kommando til at alle trælle skulle slippe 
hejsetovet. Herefter kunne brobyggerne selv, langsomt og sikkert, 
få justeret de mange kilo træ på plads.	

 

Dagen blev sluttet af med grillpølser. Velfortjent forplejning selvom vi ikke nåede det samme som sidst, hvilket 
mest skyldtes Solen, der havde gjort dagen mærkbart kortere. 

 

Høsletterdag:,  

Der mødte rigtig mange op søndag d. 23. september til høsletter dagen arrangeret af Vikingebro og Danmarks 
Naturfredningsforening. Der var både børn og voksne, helt uøvede, nogle med lidt kendskab og erfarne. Vi fik 
alle en god sikkerhedsinstruktion. Til de uøvede og dem med lidt kendskab var der instruktør, der sørgede 
for, at vi fik en le, der passede til vores højde og at håndtagene blev indstillet, så de passede til vores 
kropsbygning og at vi fik en god arbejdsstilling. Og ikke mindst, vi fik lært at slå med le uden at bruge for 
mange kræfter. 

Solen skinnede og vi havde en frisk vind og efter kort tid havde vi alle også røde kinder. Der er jo masser af 
græs i området ved broen, så vi gik ikke i vejen for hinanden og vi fik slået et stort område. Tag et kig på 
Facebook, hvor vi har lagt billeder. 

Vikingelandsbyen vil fremover stå for 2 årlige høslet sammen med venneforeningen, så vi kan samle 
vinterfoder til Vikingelandsbyens får og geder.  



Kommende projekter:  

Bestyrelsen planlægger en Inspirat ionstur med overnatning t i l  efteråret 2019.  
Detaljer får I senere, når vi har aftaler med museer og overnatningssted klar. Der vil som sædvanlig være en 
mindre egenbetaling. 

 

Vikingelandsbyens Venner Persondatapoli t ik.  
 

Personhenførbare data hos Vikingelandsbyens Venner (VLV) 
 
Foreningen VLV indsamler, opbevarer og anvender kontaktoplysninger og kontingentoplysninger om 
medlemmerne i forhold til medlemsadministration og udsendelse af nyhedsbreve og invitationer til 
arrangementer og ture. 
 
Følgende oplysninger indsamles: Navn, adresse, e-mail adresse, kontingentoplysninger, indmeldelsesdato og 
evt. telefonnummer. 
 
I forbindelse med deltagelse i arrangementer og ture, indsamler og opbevarer VLV oplysninger om 
deltagernes navn, telefonnummer samt eventuelt deltagergebyr. 
 
De personhenførbare oplysninger opbevares hos medlemsregistratoren. Oplysningerne videregives ikke til 
andre uden medlemmets samtykke. Persondata, der ikke længere er relevante, slettes. 
 
Oplysningerne ajourføres løbende. 
 

Dag t i l  dag info:  

Vi lægger informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under Venneforeningen og vi har en webmaster, 
der lægger informationer til Jer på Facebook.  
Læg mærke til Vej og Broprojektets hjemmeside vikingebro.dk og Facebook Vikingebro. 

Klik her for Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner 2018 og her 
Årskalender 2019 

  

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

Vi kan også bruge nogen, der gerne vi l  hygge og nyde det sociale samvær. 

 

Vi ses J   

 

 


