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Nyhedsbrev, forår 2018 
	
 

Med dette Nyhedsbrev har Vikingelandsbyens Venneforening taget hul på sin 23. sæson. 

Vi nu allerede et godt stykke inde i foråret. Det betyder, at vi har lys længe og at vi i den kommende tid i 
fælleskab kan arbejde og hygge os sammen i landsbyen.  

 

Kommende aktivi teter:  

Husk:  Ingen medbygger t irsdag d. 1 maj,  skolerne i  Albertslund og Vikingelandsbyen er 
lukket denne dag 

 

Danmarkshistorien i  Vestskoven 

De tre tilskudskommuner til arrangementet, Albertslund, Egedal og Høje Tåstrup, valgte sidste år efterår at 
forsætte med deres tilskud. Det betyder, at vi igen kan holde Åbent-Hus for publikum. 

Det er som sædvanlig den første søndag i  juni og det er i  år den 3. juni i  Vikingelandsbyen kl.  
13 -  16. Vi mødes fra kl. 10 til morgenmad og gør derefter klar til alle aktiviteterne, der skal foregå, når 
gæsterne kommer. 

Temaet i år bliver ”Vejen til Vikingerne”, og vi vil på dagen bl.a. præsentere den digitale formidling i 
Vikingebro. Den vil bestå af en ca. 20 min. lang animationsfilm der fortæller en fiktiv historie om 4 af de 
gravlagte vikinger fra Snubbekorsgård gravpladsen, samt en applikation alle kan downloade og bruge som 
natur og kultur guide i Store Vejleådalen. Derud over skal vi selvfølgelig befolke Vikingelandsbyen med så 
mange vikinger som muligt. Vi håber at rigtig mange af jer har lyst og tid til at deltage. 



Sommersolhverv: 

I år falder vores sommersolhvervsfest lørdag d. 23. Juni.  Vi starter om eftermiddagen med leg og hygge. I 
fællesskab gør vi klar til mad over bålet, vi får gang i den store gryde, grillen og panderne til at bage fladbrød. 
Arrangementet bliver fleksibelt, så de, der har tradition for at deltage i andre arrangementer denne dag også 
kan nå det. I hører nærmere, når vi sender invitation ud. 

 

Medbyggeraftener:  

Vi er nu allerede godt en måned inde i forårssæsonens første 
medbyggeraftener: 
 

Der arbejdes meget ihærdigt på at fremstille tagplanker til 
laden, så den kan få tag på i løbet af sommeren. Plankerne er 
flotte, så flotte, at der er nogen udefra, der har snuppet en stak. 
Nu lægges der en af tværdragerne fra broen ovenpå stakken med 
de færdige plader, så de ikke forsvinder.  

 

 
 

 

 

 

 

I syværkstedet er der rigtig god gang i alle aktiviteter. 
Maria styrer fremstilling af dragter til pænt brug til 
brobyggerne. Dragterne er baseret på de få arkæologiske 
fund, der er. Vi i Venneforeningen bidrager med syning, 
vævning, båndfremstilling, fremstilling af sølvperler og 
fletning af pyntebånd. Det bliver de flotteste dragter. Vi 
glæder os til at kunne præsentere brobyggerne i deres 
stiveste puds i løbet af sommeren.  

 

 

 

 

 

 



 

Salshuset skal have gardiner til at sætte 
for vindueslugerne. De skal tage noget 
af trækken og samtidig lade lys komme 
ind. Der kommer 4 gardiner broderet 
med hver deres tema. Det første gardin 
blev broderet for mange år siden. Nu 
har vi genoptaget syningen og broderi af 
nr. 2 er i fuld gang. 

 

 

 

 

 

 

Siden nytår har vi haft åbent i  syværkstedet hver t irsdag og torsdag kl.  10 – 14 og det fortsætter vi 
med i medbygger sæsonen efter ønske fra deltagerne. Der kommer flere, som ikke har mulighed for at deltage 
tirsdag aften. 

 

 
På Broen svinges der også med 
økserne. Brobyggerne arbejder 
senere om tirsdagen, så de kan 
være med på tirsdags 
medbyggeraftener. Vi bidrager 
både med arbejde på huggepladsen 
og  fremstilling af nagler, som 
foregår ved træværkstedet – 
siddende!  
Sidst hjalp vi også med at få slæbt 
tværdragere på plads på Broen. 
Det kan nu gøres af 5 mand i 
stedet for 12, fordi brobyggerne har 
fremstillet nogle smarte 
rulleanordninger. Kig fordi og se 
hvordan byggeriet hele tiden 
udvikler sig.  
Sådan ser det ud når der leveres et 
par pinde mere til brobyggeriet  

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



Tag også en madpakke med. Vi plejer at samles sent på aftenen og spiser aftensmad i fællesskab for også at 
pleje den sociale del af vores medbyggeraften. 

 

Nyt fra Vikingelandsbyen: 

I landsbyen tager vi i år hul på den 26. formidlingssæson. Inden vi 
overhovedet er gået i gang er kalenderen fuldt booket, hvilket er meget 
tilfredsstillende. I formidlingen i Vikingebro går det også godt. Kristian 
har allerede gennemført en del forløb for skoleklasser og enkelte for 
andre borgere. Vi begynder for alvor at mærke den indsats vi har lagt i 
markedsføringen af projektet. Efterspørgslen begynder at vokse. 

 

I år skal Jakob hjælpe Kristian med formidlingen i Vikingebro, og Lars, 
som de seneste år har været ansat delvis til at hjælpe med formidlingen, 
bliver ansat på fuld tid fra maj til oktober, og hjælper Maria med alle 
hendes formidlingsforløb. Det kommer virkelig til at summe med 
skolebørn i Vikingelandsbyen og hele ådalen denne sommer. Som 
altid er I meget velkommen til at deltage i formidlingen, hvis I skulle 
have et par ledige timer i løbet af ugen. 

 

Vikingelandsbyens bestyrelse har fungeret siden 2010. Den består af 7 personer incl. mig, Klaus 
Mynzberg. Personerne er: Paw Østergård, KB medlem fra Albertslund, Nieller Mandrup, skoleleder 
Albertslund, Jonas Karmann, skolelærer Albertslund, Jette Bonde, formand VF., Morten Loof Andersen, rep. 
for DK-Hist. i Vestskoven, samt Lene Torrild, konstitueret leder af Kroppedal Museum. Sidstnævnte er 
tilforordnet og uden stemmeret. Jeg, Klaus, fungerer som sekretær for bestyrelsen. Hidtil har det været en 
temmelig passiv bestyrelse. Men fremover forestiller jeg mig, at vi skal til at arbejde med Vikingelandsbyens 
fremtid på den lange bane. Arbejdsopgaverne bliver bl.a: 

• Udarbejdelse af en ny helhedsplan for Vikingelandsbyen, hvor vi indtænker udvidelser og kommende 
nye bygninger ind 

• Øget budget der gør det muligt at vedligeholde den stigende bygningsmasse 
• Øget budget der gør det muligt at tilbyde mere formidling for publikum generelt 

I projekt Vikingebro skrider opgaverne også frem, de fleste efter tidsplanen. I arbejdet med den digitale 
formidling har vi dog fået er alvorligt problem, da den eksterne partner vi samarbejder med, er gået konkurs. 
Den seneste måneder har vi presset på for at få udleveret det man kalder IP-koderne, der gør det muligt for 
os, at arbejde videre med programmeringen. I sidste uge lykkedes det omsider, og vi satser derfor stadig på at 
have det klart til præsentation 3. juni, som tidligere nævnt i dette nyhedsbrev. 

 

  



Siden sidst :  

Mimersdagene i 2017 havde emnet Løbbinding. Dagene lå senere end det plejer, nemlig 25. - 28. 
November.  Til gengæld fik vi så dygtige Bodil Krag som instruktør. Vi bandt kurve med langhalm og med 
flækket pil som bindemateriale. Der blev lavet mange fine kurve, nogle endda også med låg. Det var 
spændende at prøve den ældgamle teknik. I forhold til kurveflet går det langsomt. Men det var forholdsvis 
let at forme kurvene og når vi engang bliver rigtig dygtige, kan vi også lave vandtætte kurve. 

  

 

 

Landsbyen: 

Vi har fået de sødeste små lam på marken 

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen den 6. marts forløb fint og der var godt fremmøde. Medlemmerne deltog aktivt i  
debatterne og igen i år der mange gode forslag til aktiviteter og inspirationsture.  

Et enkelt medlem er skiftet ud 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. 
 
I kan læse det hele i referatet af GF. 

 
 

  

Hjemmeside og Facebook:  

Vi lægger stadig informationer på Vikingelandsbyens hjemmeside under Venneforeningen og vi har en 
webmaster, der lægger informationer til Jer på Facebook. Læg mærke til Vej og Broprojektets egen Facebook 
side er kommet. Den finder I her: Vikingebro.  

Årskalender for medlemmer af Vikingelandsbyens Venner  

 


