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Beretning for 2018 
	
Året har været præget af mange aktiviteter og en rigtig god tilslutning fra medlemmerne. Der har været en god 
stemning og et godt socialt miljø ved alle vores aktiviteter. Tak til jer alle. En speciel tak til Vikingelandsbyen, 
der gør det hele muligt og som forstår at inddrage os i opgaverne. 

 

 

DANMARKSHISTORIEN I VESTSKOVEN. 

Blev i samarbejde med Kroppedal museum første søndag i juni, i 2018 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.  

Det skyldes at rigtig mange medlemmer mødte op for at levendegøre landsbyen og formidle vores forskellige 
håndværk. Alle har bidraget med et godt humør og en levende interesse for at formidle håndværk både til 
børn og voksne. 

 

  



VIKINGELANDSBYENS ÅRSDAG: 

Årsdagen blev afholdt den 1. september, uden noget specielt arrangeret. Vejret var med os. 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. Igen mødte rigtig mange medlemmer op for at levendegøre landsbyen og 
formidle vores forskellige håndværk og I har givet de besøgende en god oplevelse 

 

 

SOMMER- OG VINTERSOLHVERV: 

Begge traditionelle arrangementer blev aflyst pga. manglende tilslutning gennem de seneste år. Bestyrelsen vil 
arbejde for alternativer de kommende år. 

 

 

HØSLET 

Det første høslet hvor medlemmer og andre interesserede var inviteret blev afholdt søndag d. 23. September. 

Der mødte rigtig mange op 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 og arbejdsinstruktion. Leerne blev tilpasset til hver enkelt person, så vi fik en god 
arbejdsstilling.  

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

 

 

MEDBYGGERAKTIVITETER: 

Medbyggeraftener: 
Vejret har i den grad været med os, så vi har kunne arbejde ude det meste af sæsonen. 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. 

I syværkstedet er der rigtig god gang i alle aktiviteter. Maria har styret dragtfremstilling til brobyggerne. Vi i 
Venneforeningen bidrager med syning, vævning, båndfremstilling, fremstilling af sølvperler og fletning af 
pyntebånd. Det er blevet de flotteste dragter.  

Der ud over har vi bidraget med syning og reparation af dragter til børn og personale. Vi har vævet bånd og 
stof til fremtidigt brug. Vi har arbejdet med spinding på håndten og nålebinding. 
 

  



Laden har fået  en ordentl ig  tørn:  
Vores medbyggere har hugget bulplanker og lavet tagplader.  Der måtte laves ekstra tagplader pga. tyveri. 
Medbyggerne  har mange aftener balanceret på stilladset og lagt tagplader på, tætnet taget helt og beklædt taget 
med græstørv og tagrender af birk. Nu kan der endelig laves port og dør. 

 

På Broen er der også svinget med økserne. Vi har bidraget både med arbejde på huggepladsen og  
fremstilling af nagler, som foregår ved træværkstedet hvor der er lys 
3 gange i løbet af sæsonen har vi (næsten) alle været med til at få slæbt tværdragere og strøer på plads på 
Broen. Belønningen den sidste gang var grillstegte pølser i skæret fra de sidste stråler af den nedgående sol. 

Broen står nu med kørerampe og man kan gå oven på den og langt ind i Høje Taastrup Kommune. 

 

Medbyggere i  dagtimerne. 

Hele 2018 har det også været muligt at komme i Vikingelandsbyen i dagtimerne og her kan man være 
med til:  

• Byggeopgaver efter aftale med Klaus Mynzberg.    

• Tekstilopgaver.  
Systuen er åben hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 14.  
Vi spinder, plantefarver, væver bånd og stof og syr tøj til Vikingelandsbyen. Alle er velkomne 
og man møder bare op.   

 
For alle opgaver gælder fortsat både i dagtimer og på medbyggeraftener, at der ikke kræves nogen 
forudsætninger andet end lysten til at være med. Resten læres undervejs.  

 

 

PILEMARKEN: 

Vi har fået gjort marken til pil klar til at modtage de pil Vikingelandsbyen har fået af Venneforeningen i 25 
årsdag gave. Pilestiklingerne skal sættes ned i foråret 2019. 

 

 

MIMERSDAGE 

Årets temaer var Smedning og Mad. Dagene blev holdt 24. November til 27. November. 
Det var gode produktive Mimersdage, hvor vi fik smedet kramper til broen, trækanordning til den 
vogn, der skal være i Kroppedals kommende vikingeudstilling samt udstyr til madlavning over bål og 
ikke mindst fik vi lavet en masse god og varmende vintermad, røget, tørret, fermenteret, kogt, bagt og 
stegt. Den vintermad blev serveret til vores sidste medbyggeraften for 2018 og rigtig mange var mødt 
op for at vi kunne nyde den gode made sammen og afslutte sæsonen i fællesskab.  


