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Sommeren  2014 

 

Kære medlemmer 

 

Her får I det sidste Nyhedsbrev inden I alle går på sommerferie. Nu skal vi ud i solen og 

nyde varmen og feriedagene. 

 

Siden sidst   

”Danmarkshistorien i Vestskoven” er et årligt arrangement, som arrangeres i et 

samarbejde mellem Albertslund, Høje Tåstrup og Egedal kommuner. Det 

afholdes altid den første søndag i juni, og i år faldt det lige på den allerførste dag 

i juni måned. Årets tema var ”Hvor boede de – vikingerne i landskabet”.  
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Arrangementet startede på Kroppedal Museum og sluttede i Vikingelandsbyen. 

Efter åbningstalen skulle de besøgende ud på gå- og cykelture i nærområdet med 

arkæologisk guide den første del af eftermiddagen for at se på ”spor af vikinger i 

landskabet”, mens vikingelandsbyen og venneforeningen hastede tilbage til  

Vikingelandsbyen for at gå i gang med håndværksaktiviteter og madlavning. 

 

Med forsinkelse nåede gæsterne frem til Vikingelandsbyen og de gode 

traditionelle smagsprøver. Efter det officielle arrangement sluttede 

Venneforeningen og Vikingelandsbyen dagen af med den årlige pizza-spisning. 

Der var ikke så mange VF medlemmer repræsenteret i år, men der var god 
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stemning og livlig aktivitet til gæsternes store glæde. Og vejret skal vel også lige 

nævnes: strålende sol og sommer – kan det blive bedre… 

Venneforeningens Sommersolhvervfest er også lige blevet afholdt. Det foregik 

på selve dagen den 21. juni. Det var dejligt at se, at så mange medlemmer 

støttede op om arrangementet og mødte frem. Der var også unge mennesker 

med i år og de hyggede sig lige så meget som ”de gamle”. Det er godt for VF, at 

de unge har fået lyst til at komme både i Venneforeningen og i Vikingelandsbyen. 

Det er også dejligt at kunne konstatere, at den måde at fejre sommersolhverv på, 

som vi introducerede sidste år, er et koncept, som passer vores medlemmer 

rigtig fint. Hele aftenen var afslappet og i hyggens tegn.  

Ingen af deltagerne blev overbebyrdet af praktiske opgaver, for alle skulle selv 

have det kød med, som skulle på grillen og steges. Der var mulighed for at 

overnatte, men ingen af medlemmerne blev natten over denne gang.  

Vi har fået blod på tanden, og glæder os allerede til at arrangere vores fejring af 

årets korteste dag til vinter. Solhvervsfesten til december bliver arrangeret af et 

”festudvalg”, som meldte sig til opgaven på vores generalforsamling i marts. Det 

vil I høre mere om i løbet af efteråret.  

 

 

Medbyggeraftener 

Nu da det er sommerferietid slutter også vores tirsdags medbyggeraftener. 

Sidste medbyggeraften var tirsdag den 24. juni. Vi starter op igen med 

medbyggeraftenerne efter sommerferien tirsdag den 12. august. Ligesom i 

forårs- og forsommermånederne vil Klaus og Jakob skiftes til at være tilstede.  
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Temaaften på 

Kroppedal Museum 

Kroppedal åbnede i foråret en særudstilling med overskriften ”Finder I noget? 

Arkæologi 2014”. Vi har fået en aftale i stand med arkæolog Linda Boye om en 

lokal ”inspirationstur” til Kroppedal den 7. oktober fra kl. 17.00 – 18.00 med 

omvisning og oplæg. Den vil vi gerne invitere jer til, og vi håber, at I har lyst til at 

komme og høre om ”vikingerne i landskabet på Vestegnen”. Efter turen op til 

Kroppedal går vi tilbage til Vikingelandsbyen og får en tår kaffe og lidt kage. 

 

 

 

Nyheder fra 

Vikingelandsbyen 

Vi har anført i kalenderen i sidste Nyhedsbrev, at der er sommerbyggeuger i 

Vikingelandsbyen igen i år. Byggeugerne starter i denne uge (27) og fortsætter i 

ugerne 28 og 29. I disse byggeuger har I alle mulighed for at komme og være 

med. I kan komme hver dag, mandag til fredag fra kl. 9.00 til 15.00 i alle tre uger. 

Husk selv en madpakke. 

Som vi skrev sidst, skal Vikingelandsbyens område udvides med at moderne 

syværksted og lager. Vi venter lige nu på byggetilladelsen. Værkstedet bliver 

placeret ved siden af det nuværende værksted med en forplads, så der er 

harmoni i bygningerne. Den nye værkstedsbygning bliver 6,5 x 14 meter, så der 

bliver god plads til syaktiviteter og lagervarer fremover. Det bliver dejligt at få et 

rummeligt syværksted, hvor vi kan sidde godt og arbejde i længere tid ad gangen. 

Det er uvist, hvornår det første spadestik kan tages og hvornår vi vil kunne tage 

værkstedet i brug, men så kan vi jo bare glæde os så længe.   

Staldbyggeriet kom godt i gang her i forårsmånederne. Det er ladebygningen i 

forlængelse af den nuværende stald, som vi skal have bygget. Der er allerede 

hugget så meget tømmer ud nu, at vi kan begynde at samle nogle af fagene i 

byggeugerne, og det kunne være sjovt, om vi kunne rejse de to sulestolper eller 

et fag på Årsdagen også. Inden årsdagen håber vi at kunne rejse nogle fag på 

vores medbyggeraftener i august. Vi sender en særskilt besked ud til jer, for vi får 

brug for mange hænder, og håber I er friske på opgaven.  

Vi holder planlægningsmøde forud for Årsdagen tirsdag den 26. august kl. 19.00. 

Det ville være oplagt at prøve at rejse et fag sammen denne dag, hvor vi alle 

alligevel skal mødes. 
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Årsdag 

Vikingelandsbyens 22. Årsdag skal fejres lørdag den 6. september. Vi vil 

holde Åbent Hus lørdag fra kl. 13-16/17 (ikke helt fastlagt endnu). Men det 

ligger helt fast, at Venneforeningens medlemmer igen i år kan komme 

allerede fredag og overnatte i egne telte eller i Salshuset, og vi kan blive til 

søndag, og lave vores egen aften både fredag og lørdag. Tilmelding til 

aftensmad fredag og lørdag er nødvendig. I skal tilmelde jer til Maria eller 

Klaus i Vikingelandsbyen, og det kan I gøre fra nu af og frem til onsdag 

den 3. september. 

 

Skokursus  

Bestyrelsen har undersøgt forskellige muligheder for at afholde et 

skokursus for jer, efter ønske på Generalforsamlingen. Det har ikke været 

helt let at finde frem til noget, der passede ind i vores koncept, nemlig at 

flest mulige skulle kunne tilmelde sig. Vi valgte derfor at bruge mere tid på 

at tilrettelægge et ordentligt kursus og så hellere udskyde det til efter 

sommerferien. Kursuspriser og kursusindhold var meget svingende og 

priserne generelt høje. Det ligger helt fast, at vi ikke kan undgå en 

egenbetaling på 500 kr. pr. deltager. Det er materialeprisen for et par 

sko/støvler, som man selvfølgelig får til ejendom.  

Nu er vi helt klar med et kursustilbud til jer. Skokurset bliver afholdt i 

forbindelse med Vikingelandsbyens Mimersdage, hvor temaet er ”skind”. 

Mimersdagene finder sted fra lørdag den 1. november til og med tirsdag 

den 4. november. Vi starter med skokursus lørdag og søndag. Lørdag 

bliver det fra kl. 10-17 og søndag bliver det fra kl. 10-16. Vi sender 

nærmere detaljer ud efter sommerferien, men I er velkomne til at lave en 

forhåndstilmelding allerede nu. Den endelige deadline for tilmelding bliver 

den 1. oktober. Bemærk dog, at uanset om man sender forhåndstilmelding 

nu eller tilmelding efter sommerferien, når vi sender programmet ud for 

Mimersdagene, så er tilmeldingen bindende. Du skal tilmelde dig til 

Klaus i Vikingelandsbyen. 

 

Kalender  

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

hverdage fra kl. 9-15. Tilmelding ikke nødvendig. Husk madpakke. 

Juli: Sommerferie, bortset fra ovenstående byggeuger. 

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

Der er medbyggeraftener tirsdage den 12., 19., 26. 

Tirsdag den 26/8 er der fælles planlægningsmøde i Vikingelandsbyen forud for 

Årsdagen den 6. september. Mødet starter kl. 19. 
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September: Der er medbyggeraftener tirsdage den 2., 9., 16., 23. og den 30. 

Lørdag den 6. september fejrer Vikingelandsbyen sin 22. årsdag med åbent hus 

arrangement. Venneforeningen kan deltage fra fredag aften til søndag 

formiddag.  

Oktober: Der er medbyggeraftener tirsdage den 7., 21. og 28. I uge 42 er der 

efterårsferie og ingen medbyggeraften. 

November: Årets Mimersdage i Vikingelandsbyen afholdes den 1. -4. november – 

begge dage inkl. Nærmere program følger. Lørdag den 1. og søndag den 2. er der 

skokursus. 

Der er medbyggeraftener tirsdage den 4., 11., 18. og 25. Tirsdag den 25. 

november er årets sidste medbyggeraften. 

December: Torsdag den 4. december holder Vikingelandsbyen sit Jòl-arrange-

ment. 

Vintersolhverv arrangeres af et festudvalg nedsat på generalforsamlingen. 

Invitation kommer senere.  

 

Hjemmeside og Facebook 

I har mulighed for at holde jer orienteret om årets gang og begivenheder både på 

Vikingelandsbyens hjemmeside, http://vikingelandsbyen.dk  klik på 

Venneforeningen, og på Venneforeningens Facebook-side Vikingelandsbyens 

Venner https://www.facebook.com. Facebook-siden er snart et år gammel og 

den har været en succes. Den har opnået 242 ”likes” og vokser støt. Gå endelig 

ind på siden og vær med. Årsoversigten kan også ses på VF’s Facebook-side 

”Vikingelandsbyens Venner”. 

 

 

Kontingent 2014 

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

Reg.nr.1551 Kontonr. 0016472417 (Danske Bank) 

 

 

Vi ønsker jer alle en god sommer og glæder os til at vende tilbage efter ferien. 

http://vikingelandsbyen.dk/
https://www.facebook.com/

