
Nyhedsbrev Vikingelandsbyens Venner
 

Forår 2014

Kære medlemmer

Med dete Nyhedsbrev har Vikingelandsbyens Venneforening taget hul på sin 19. 
sæson. Det er jo værd at bemærke, at vores forening har holdt sammen i så man-
ge år og stadig vokser og udvikler sig.

Siden sidst  

Temaafen: Årets første Venneforenings arrangement var en temaafen, hvor 
Jørgen kom og viste billeder og fortalte om hans ”vikingetogt” tl York. Det var 
den tur, han og Eva fk i gave af Vikingelandsbyen og Venneforeningen, da han gik 
på pension. Gæsterne blev modtaget i fakkelskær og med dejlig musik. For at 
skabe den rete stemning havde Jørgen været i køkkenet og bagt lækre scones tl 
deltagerne. Dertl fk vi naturligvis ”Five-O´Clock tea” og i pausen blev der også 
smagt på den gode ale. Det var et fnt oplæg Jørgen holdt, meget inspirerende og
ikke mindst de smukke billeder gav andre lyst tl at følge i Jørgens fodspor for selv 
at opleve York på egen hånd.

Generalforsamling: Venneforeningens ordinære Generalforsamling blev holdt 
trsdag den 4. marts. Der var mange medlemmer, der kom for at høre ”gammelt” 
og nyt og deltage i debaten om det forgangne år og det kommende år. Vi fk 
vedtaget en ændring i vores vedtægter, således at medlemmer nu kan optages i 
VF når de er fyldt 16 år. Ét af foreningens medlemmer meldte sig tl at se på 
muligheder for nogle forældre/børn aktviteter (se evt. referatet).

Vi vedlægger referatet af Generalforsamlingen, det godkendte regnskab samt de 
reviderede vedtægter.
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Medbyggerafener: Ugen efer vores generalforsamling startede vi vores 
medbygger sæson. Klaus og Jakob fra Vikingelandsbyen vil være tl stede på skif 
gennem hele sæsonen, og Maria vil være tlstede den første trsdag i hver måned.

Udstlling på Kroppedal Museum: Kroppedal har den 22. marts åbnet en fn 
særudstlling med overskrifen ”Finder I noget? Arkæologi 2014”. Den store 
viking, som blev udgravet i eferåret 2011 er med i udstllingen. Til særud-
stllingen har Vikingelandsbyen og Venneforeningen i fællesskab rekonstrueret 
den kiste, som den store viking nu er ”stedt tl hvile i”. Hans gravklæder er 
rekonstrueret og syet af Vikingelandsbyen og Venneforeningen. Udstllingen er 
bestemt et besøg værd.

2



Nyheder fra

Vikingelandsbyen

I år tages der hul på at bygge et nyt syværksted, så vi får bedre plads tl sypro-
jekterne og mere lagerplads tl andre tng. 

Klaus og Jakob har stadig en del små håndværksopgaver, som vi kan lave på 
medbyggerafenerne, men i år starter vi også for alvor med at bygge laden i 
forlængelse af stalden. Alle stammer er udvalgt og lagt tl tørring og tlhugning er 
allerede påbegyndt.
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Kalender forår 2014

Vi giver jer en årsoversigt her i Nyhedsbrevet, og så opdaterer vi kalenderen tl jer
hvert kvartal når vi sender Nyhedsbreve ud tl jer. Årsoversigten kan også ses på 
VF’s Facebook-side ”Vikingelandsbyens Venner”.

April: Der er medbyggerafen trsdage den 1., 8., 22., 29.  – Tirsdag den 15. april 
er der ingen medbyggerafen pga. påsken

I ugerne 12-15 (17/3 tl 11/4) er der byggeuger i Vikingelandsbyen kl. 9-15 på alle 
hverdage samt trsdagsafener.
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Maj: Der er medbyggerafen trsdage den 6., 13., 20. og 27.

Tirsdag den 20. maj er der planlægningsmøde i VL forud for årsarrangementet 
”Danmarkshistorien”. Mødet starter kl. 19 og er fælles for VL og VF.

Juni: Søndag den 1. juni er der åbent hus arrangement i Vikingelandsbyen, 
”Danmarkshistorien i Vestskoven”.

Der er medbyggerafen trsdage den 3., 10., 24. Tirsdag den 17/6 er der ikke 
medbyggerafen på grund af Albertslund Børnefestuge, hvor Vikingelandsbyen 
deltager. Tirsdag den 24/6 er sidste medbyggerafen inden sommerferien.

Lørdag den 21. juni fejrer vi sommersolhvervet.

Uge 27-29 (30/6 tl 18/7) er der sommerbyggeuger i Vikingelandsbyen

Juli: Sommerferie, bortset fra ovenstående byggeuger.

August: Tirsdag den 12/8 starter Medbyggerafener op igen. 

Der er medbyggerafener trsdage den 12., 19., 26.

Tirsdag den 26/8 er der planlægningsmøde i VL forud for Vikingelandsbyens 22. 
årsdag. Mødet starter kl. 19 og er fælles for VL og VF.

September: Der er medbyggerafener trsdage den 2., 9., 16., 23. og den 30.

Lørdag den 6. september fejrer Vikingelandsbyen sin 22. årsdag med åbent hus 
arrangement. For Venneforeningen starter arrangementet allerede fredag afen 
med overnatning.

Oktober: Der er medbyggerafener trsdage den 7., 21. og 28. I uge 42 er der 
eferårsferie.

November: Årets Mimersdage i Vikingelandsbyen afoldes den 1. -4. november –
begge dage incl. 

Der er medbyggerafener trsdage den 4., 11., 18. og 25. Tirsdag den 25. 
november er årets sidste medbyggerafen.
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December: Torsdag den 4. december holder Vikingelandsbyen sit Jòl-arrange-
ment.

Vintersolhverv arrangeres af et festudvalg nedsat på generalforsamlingen. 
Invitaton kommer senere. 

Hjemmeside og Facebook

I har mulighed for at holde jer orienteret om årets gang og begivenheder både på
Vikingelandsbyens hjemmeside, htp://vikingelandsbyen.dk  klik på 
Venneforeningen, og på Venneforeningens Facebook-side Vikingelandsbyens 
Venner htps://www.facebook.com. Facebook-siden er snart et år gammel og den
har været en succes. Den har opnået 221 ”likes”. Gå endelig ind på siden og vær 
med.

Kontngent 2014

Husk at betale dit kontngent på 100 kr. pr. medlem.

1551 16472417 Den Danske Bank

Send en separat mail tl kassereren  birgitaho@gmail.com så du kan få 
nyhedsbreve og referater. Hvis du ikke har mulighed for E-mail, kontakt 
formanden Susanne

Vikingelandsbyens Venner
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