
Generalforsamling Vikingebyen 07.02.2012

Velkomst!  

Formanden bad generalforsamlingen være med til at mindes Grethe 
Niss som  afgik ved døden kort før jul.

I det forløbne år siden sidste generalforsamling har der i, vinter og 
efterårsmånederne været afholdt klubmøder tirsdage i ulige uger og i 
de varme måneder er der brugt rigtig mange timer på aktiviteter i 
formidlingsområdet i Sebbersund, derudover har der været 3 
bestyrelsesmøder., indimellem har der været møder i henholdsvis 
grubehus gruppen og i fondsgruppen som blev nedsat med henblik på 
at søge fondsmidler til opførelse af stavkirken. 

Et af de store projekter i Sebber var først og fremmest at få flyttet det 
gamle grubehus over i det nye område, der var ikke mange der troede 
på at det ville kunne lykkes, heldigvis var det de optimistiske der 
vandt. 

Det blev gjort et stort forarbejde med at opmåling af huset, der blev 
lavet tekniske beregninger og tegninger og der blev lavet tømmer, så 
huset kunne understøttes  så det ikke kunne klappe sammen under 
flytningen. Alt det lykkedes, dernæst blev de gamle græstørv taget af 
rygningen hvilket gjorde huset noget lettere og flytte. samtidig med 
alt det blev hullet hvor huset skulle stå gravet lidt ud , da fårene havde 
været lidt hårde ved det, og der blev sat pileflet op.

Selve flytningen blev sponseret af vognmand Niels Ove Nymann i 
Barmer han kom med sin store lastbil med kran på og løftede huset 
op på bilen og kørte det hen i det nye område hvor det nu står.

Næste opgave var at få lavet nye græstørv til rygningen , der fik vi 
hjælp at Knud Erik Lolholm som er nabo han slog græsset en tre 
gange og derimellem blev det gødet så det blev så fint og tæt som en 
golfbane. Jørgen Vejmand skar efterfølgende tørvene til os og så kom 
det rigtig tunge arbejde med at lægge dem op, godt at arbejdstilsynet 
ikke kom forbi den dag. Billederne kan ses på foreningens 
hjemmeside www.Vikingebyen.dk
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Så er der påbegyndt opsætning til et par arbejdssteder, et til smeden 
og et hvor der bl. andet skal laves en ovn, begge to skal være delvis 
åbne med pileflet omkring og overdækkes med træklinker,  i den 
forbindelse har vi været så heldige at få sponsoreret 10.000 kr. af 
Nibe Festivalen til indkøb af træ.

Arbejdsgruppen med Erik og Per  i spidsen tog initiativ til at, lave lidt 
festligholdelse af vikingernes julefest, vintersolhverv ,vi mødte 
derovre kl. 8.30 om morgenen, til kaffe og brød og Erik læste op og 
fortalte hvordan 12 gudestøtter vi har købt af vikingespillene passede 
ind i vikingernes ritualerne. Nibe Avis havde en rigtig fin omtale  også 
af den aktivitet.

For enden af alleen med gudestøtter, har Per og Erik også lavet et fint 
solur af store marksten.

Det lykkedes heldigvis at få det gamle grubehus sat i stand inden 
aktivitetsdagen den 13.08. Begge huse blev brandimprægneret  både 
udvendig og indvendig, hvilket blev delvis sponsoreret  af den gamle 
Bikube fond som adm. Af Danske Bank i Nibe. 

Det er utrolig vigtig at der ikke er hverken børn eller voksne der kan 
komme til skade når der bruges ild  inde i husene men også udenfor.

Alle der kommer forbi har jo lov til at bruge området, der kommer en 
del turister der tydeligvis kører efter de forskellige vikinge 
destinationer, kommunens naturvejledere har også lavet ture hvor 
Vikingebyen var en del af.

Der har også været besøg af et hold unge fra Lions international , hvor 
Signe hjalp dem med deres aktiviteter.

Aktivitetsdagen 2011 blev en af de mest vellykkede , vejret var med os 
og der mange besøgende hvoraf mange kommer og opholder sig i 
længere tid. Som sædvanlig vil mange gerne høre Peter Birkedahl 
fortælle om vikingetiden,  og som altid er der også stor interesse for 
smedens arbejde, og  mange er vældig interesserede i de mange fine 
ting og telte som vore venner fra Lindholm gruppen kan fremvise, 
dem kan vi heller ikke undvære. Vores dygtig grillmester  gør 
lammestegningen til en kulinarisk oplevelse som mange også kommer 
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for at nyde. Samarbejdet med turistforeningen om salg af drikkevarer  
er også en god hjælp som vi sætter meget pris på. Bestyrelsen vil gene 
sige tak til alle der var med til at gøre det til en vellykket dag.

Det var 1. gang at aktivitetsdagen blev holdt i det nye område, der 
blev lavet en god plan for indretning af pladsen , og med de to 
grubehuse ligner det nu en rigtig vikingeby. Men der mangler 
naturligvis en del før vi kan sige at vi er færdige, det det især 
efterspørges er et toilet og borde og bænke som vi håber at kunne 
skaffe fondsmidler til. Vi har haft et møde med SBU som har givet os 
tips til hvad vi skal lægge vægt på når vi laver ansøgninger, og i den 
forbindelse har vi lige søgt dem om 10.000 kr. til to 4,5 m lange 
borde og bænke , hvor der kan side ca. 20 personer , men hvor der  
også vil være  plads til en kørestol hvis der er brug for det. Vi vil blive 
meget overraskede hvis vi ikke får pengene . Det næste vi vil søge  
midler til er et multtoilet, som vil kunne bruges af alle der besøger 
området. 

Vi er blevet spurgt om hvorfor vi ikke kalder vores aktivitetsdag for et 
vikingemarked, hvis det skal være et egentlig marked så  er der et hav 
af regler og krav der skal overholdes, men vi mener at vores 
aktivitetsdag  og de øvrige aktiviteter vi laver, først og fremmest et er 
led i formidlingen af området.

Fondsgruppen har som sagt holdt en del møder, arkitekten Gunnar 
Munk Pedersen har færdiggjort de målfaste tegninger som kan ses her 
på vægen, der er indhentet tilbud på opførelse af kirken hos en 
entreprenør, træet står lige klar til at fælde  i Rold skov , det eneste vi 
nu mangler er pengene, ca. 3,5 mio. kr. Vi har sendt ansøgning til 
Mærsk Fonden og har desværre også fået afslag, vi har også søgt Spar 
Nord fonden , hvorfra der komme svar i marts måned. Derudover har 
vi haft en føler ude hos Real Dania, vi har ikke opgivet at søge dem, 
men  vi ved at de har givet mange millioner til Moesgård Museum 
herunder jo også til deres vikingeudstillinger.

På et møde i Kulturarvstyrelsen, hvor Ellinor deltog, var Feriefonden 
også rep, og de gav tilsagn om at hvis vi kom til at mangle et mindre 
beløb til stavkirken, så ville de godt træde til. 
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Vi har lige her før generalforsamlingen  holdt et møde i fondsgruppen 
hvor også Søren Kristensen fra Rørbæk deltog.  Det blev besluttet at 
søge tre fonde mere her i foråret, og Søren Christensen vil komme 
med et oplæg.

Fremadrettede  aktiviteter  kort fortalt

Bestyrelsen har besluttet at vi vil forsøge at indkalde til et fællesmøde 
med Naturstyrelsen i Buderupholm skovdistrikt, friluftsrådet og 
Aalborg kommunes park og natur , med henblik på at lave et 
samarbejde om , at vikingebyen også kan fungere som primitiv 
overnatningsplads, hvor der indenfor fredningsområdet bliver 
mulighed for at sejle med kano  ud i Halkær bredning.

Som før nævnt stå multtoilet øverst på listen, men der er også forslag 
om at lave en Sebber stammebåd, som der i dag er en kopi af ovre på 
Lindholm høje muset.  Hvis der er nogen der har lyst  til at være med i 
en bådebygger gruppe, så skal I bare henvende jer til  Erik Bertelsen.

Per og Erik har også lavet en list over de ting der kunne være oplagte 
at tage fat på, listen ligger på bordene, så kan man se om der er ting, 
som man vil være med til at lave.

Derudover går der en liste rundt hvor man kan skrive sig på hvis man 
vil  hjælpe til på aktivitetsdagen, som i år bliver den 18.08. men ellers 
bare send en mail eller ring hvis I vil være med til de forskellige ting.

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde , tak til 
de mange der har deltaget i klubaftner og aktiviteterne i SEBBER  og 
ikke mindst tak til de sponsorer der har givet penge så det er muligt, 
at få aktivitetsområdet til at ligne en rigtig vikingeby.

Elin
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