
Nyhedsbrev Vikingelandsbyens Venner 

1 
 

   

 

 

Efterår 2015 

Nu står vi på tærsklen til efteråret. Det betyder, at sæsonen i 
Vikingelandsbyen og Venneforeningen snart slutter. Men inden da skal vi 
dog lige se lidt tilbage på sommeren og lidt fremad mod vinteren. 

Siden sidst 

Der har været sommerferie i Vikingelandsbyen og Venneforeningen frem til 

den 11. august, hvor vi genoptog vores aktiviteter på medbyggeraftener. 

Men Vikingelandsbyen lå ikke helt stille hen. Der har været både byggeuger 

og børnesommeruger helt som der plejer at være. Byggeriet af laden er 

kommet godt i gang i denne sæson, og det var muligt for VF medlemmer at 

komme tre uger i sommerferien og give et nap med. Som det fremgik af 

sidste nyhedsbrev var det også muligt at lave andre opgaver i byggeugerne. 

Der er altid noget at kaste sig over. 

Efter sommerugerne var vores første opgave at holde et fællesmøde med 

Vikingelandsbyen og planlægge VL’s Årsdag. Vikingelandsbyens årsdag blev 

holdt lørdag den 5. september som et åbent hus arrangement. Årsdagen 

faldt sammen med Vestegnens Kulturuge, men trods mange 

arrangementer og aktiviteter rundt omkring på Vestegnen var der mange 

besøgende i Vikingelandsbyen. Vi havde forskellige håndværksaktiviteter 

og ladebyggeriet at vise frem og Linda Boye kom og fortalte om lokale 

udgravninger med fokus på husbyggeri – et rigtig spændende oplæg. 

Vikingelandsbyen havde inviteret os til at komme allerede fredag aften til 

spisning og hygge og overnatning i Salshuset eller egne vikingetelte. Selvom 

der ikke er så mange om fredagen, er det dejligt at vi får den mulighed for 

at være sammen under afslappede former.  
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Syværkstedet Der er i hele 2015 blevet arbejdet ihærdigt med at bygge 

Vikingelandsbyens nye syværksted. Og det er gået over al forventning. 

Venneforeningens medlemmer og andre interesserede blev inviteret til 

den officielle indvielse tirsdag den 22. september ved en lille reception. Det 

var ikke kun de glade ”sypiger”, der mødte op. Der var feststemning, skabt 

af 25 glade mennesker, der kom for at sige tillykke med værkstedet. Der 

blev holdt tale og givet gaver og gæsterne fik lækkerier til ganen.  

Nu glæder vi os over, at vi hver tirsdag fremover kan mødes i syværkstedet 

og hjælpe Vikingelandsbyen med at rekonstruere det vikingetøj, som de 

har brug for i formidlingen. 
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Jubilæums- og Inspirationstur 

I anledning af Venneforeningens jubilæumsår blev der på vores 

generalforsamling nedsat et turudvalg, som ville tilrettelægge en 

inspirationstur for os alle.  Udvalget fik sammensat en rigtig god tur og 34 

medlemmer meldte sig til. Turen fandt sted lørdag den 26. september til 

søndag den 27. september.  

Vi tog af sted fra Albertslund tidligt om morgenen og satte kurs direkte 

mod Hedeby, hvor vi skulle fordybe os på Hedeby Museum, se deres 

rekonstruerede vikingeby og derefter Gottorp Slot. Hele lørdagen havde vi 

den glæde at blive guidet rundt af Ken Ravn, som bor i området og har stor 

historisk viden om vikingetiden der. Det var interessant og meget 

inspirerende. Efter en fantastisk dejlig dag endda med sommersol og varme 

hvilede vi ud på Tønder Vandrehjem. Vi stod op søndag til endnu en skøn 

sensommerdag og kørte til Ribe Vikingecenter, hvor Bjarne tog imod os og 

viste rundt og fortalte om Vikingecenterets virke som historisk værksted. 

Det var interessant og spændende at høre om. Som det sidste tog vi ind på 

Ribe Vikingemuseum og fik kigget på fine fund. Så var vi også trætte efter 

to intensive dage, og hovederne var helt fyldt op med indtryk.  
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Inspirationsturen var også en tur, hvor vi fik tid og ro til at være sammen 

som venner og hygge os. Der var en glad stemning i bussen helt fra starten 

af, og Maria havde lavet et sanghæfte, så vi også kunne berige hinanden 

med ”skønsang”. Nogle underholdt med små historier. Hyggen fortsatte på 

vandrehjemmet, hvor vi også berigede andre med vores skønsang og små 

historier (håber vi da…)
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Vi har fået positive tilkendegivelser fra deltagerne. Alle har været glade for 

det program, som turudvalget sammensatte og deltagerne er blevet meget 

inspireret af turen. Bestyrelsen, turudvalget og Vikingelandsbyen er glade 

for den opbakning turen har fået, og vi vil rigtig gerne arrangere andre 

inspirationsture fremover. Det er vores erfaring, at disse ture giver os rigtig 

meget både historisk og socialt. 

 

 

 

 

Nyheder fra 

Vikingelandsbyen 

Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum har fået svar på to 

fondsansøgninger fra Friluftsrådet til projektet ”Vikingevej- og bro”. De er 

blevet imødekommet med sammenlagt 1,2mio.kr øremærket til materialer 

og ansættelse af en naturvejleder.  

Derudover er der søgt støtte til projektet i Nordea Fonden. Svar på denne 

ansøgning forventes omkring nytår. 
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Mimersdage.  

I skrivende stund har I allerede modtaget en invitation med program 

til årets Mimersdage i Vikingelandsbyen. Mimersdagene finder sted 

lørdag den 14. november til og med tirsdag den 17. november.  

I år skal vi lære at flette med pil, og vi får undervisning både lørdag 

og søndag. Mandag og tirsdag skal vi selv arbejde videre. 

Husk at du skal tilmelde dig hos Klaus, hvis du vil med på kurset. Der 

er plads til 20 kursister, så tilmelding bliver efter ”først-til-mølle” 

princippet. 

Pileflet er både for mænd og kvinder, så tøv ikke med at melde dig til. 

   

Kalender   

Oktober:  

Medbyggeraftener fortsætter om tirsdagen.  

November: 

Mimersdage afholdes fra 14. – 17. november. 

Medbyggeraftener fortsætter frem til tirsdag den 24. november. Herefter 

lukkes ned for sæsonen. 

December: 

Venneforeningen holder vintersolhvervsfest lørdag den 19. december. 

Invitation følger. Vi har brug for tovholdere, der vil melde sig til at 

arrangere solhverv. Ring eller skriv til hurtigst muligt til formanden, 

Susanne – Tlf. 24 48 72 90 , sanne.elm@gmail.com. 

HUSK DU OGSÅ KAN HOLDE DIG OPDATERET PÅ 

VIKINGELANDSBYENS HJEMMESIDE OG PÅ VORES FACEBOOK:  

http://vikingelandsbyen.dk OG https://www.facebook.com ”Vikingelandsbyens 

Venner” 
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