
Bliv medlem sådan her: 
Udfyld kuponen nederst (m. blokbogstaver) og aflever den i butikken. 
Den øvrige del af folderen med museets underskrift og dato gælder 
som medlemskort, indtil dit endelige medlemskort modtages. Forenin-
gen udsender nye medlemskort en gang månedligt. 

Indmeldelse kan også ske via netbank. Her indbetales pengene 
til foreningens konto i Nordea: 2280 7554 695 560. Under mod-
tagertekst noteres de oplysninger, der efterspørges her i folderen. 
Oplysningerne noteres også, hvis der indbetales direkte i en bank. 

Medlemskontingentet er 285 kr. for perioden 1. april til 31. marts. 
Medlemmer af et af Vikingeskibsmuseets bådelaug betaler 125 kr. 
for medlemskabet. 

Se mere om foreningen og betaling på www.vikingeskibsmuseet.dk/
venneforening og på museets hjemmeside www.vikingeskibsmuseet.dk. 
Her kan du også tilmelde dig museets Nyhedsbrev. 

Kontakt til Venneforeningen: 
venneforening@vikingeskibsmuseet.dk 

Kontakt til formand Ole Christiansen, 
ole46christiansen@hotmail.com

www.vikingeskibsmuseet.dk
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 Arrangementer 
  forår 2019 

Torsdag 28. februar kl. 19.30
Nordens emporium - vikingernes Ribe 
Søren Sindbæk, professor MSO, arkæolog, Aarhus Uni., Moesgård

I 2016-17 gennemførtes for første gang i 25 år en stor udgrav-
ning på markedspladsen (emporium= handelsplads) i hjertet 
af vikingernes handelsby Ribe. Nye arkæologiske metoder har 
givet helt ny indsigt i historien om Danmarks ældste by. Fundene 
har været overvældende: Fra ravfigurer og kristne amuletter i 
håndværkernes værksteder, handelsvarer fra Norge, Frankerri-
get, Middelhavslandene og Mellemøsten, til fundet af Danmarks 
ældste strengeinstrument. Hør om resultaterne, og om hvordan 
handelsbyen Ribe i 700-tallet var med til at skabe grobund for 
vikingetidens søfart.

Torsdag 21. marts kl. 19.30 
Viking – ran, ild og sværd 
Jeanette Varberg, museumsinspektør, Nationalmuseet

Hvordan udviklede Norden sig fra slutningen af jernalderen og frem 
til begyndelsen af middelalderen? Var vikingerne bare en bande pi-
rater, som via land- og vandveje fik held til at erobre store dele af 
Europa, eller var de en del af et veltilrettelagt modangreb på de 
kristne riger, som forsøgte at omvende de hedenske skandinaver? 
Vikingerne satte uden tvivl et afgørende mærke på verdenshisto-
rien, og foredraget dykker ned i nogle af de mest fremtrædende slag 
og konger fra tiden – og også de mindre kendte.

Torsdag 25. april 19.30 
Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Viking-
eskibsmuseets Venner. Forslag fra medlemmerne til afstemning 
skal ifølge vedtægterne fremsendes skriftligt eller ved e-mail til 
formanden senest 1. marts. Dagsorden for generalforsamlingen vil 
i overensstemmelse med vedtægterne blive udsendt til medlem-
merne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vikingeskibsmuseet - i dag og i fremtiden
Efter generalforsamlingen orienterer direktør for Vikingeskibs-
museet Tinna Damgård-Sørensen om museets aktuelle aktiviteter 
og om museumsdriften i øvrigt.  Direktøren vil også orientere om 
status efter affredningen af museumsbygningen og om planer for 
Vikingeskibsmuseets fremtid.

Bliv ven med Vikingeskibsmuseet!
Venneforeningen blev etableret i 1990 og tæller omkring 600 
medlemmer. Foreningen er rundet af et ønske om at bakke Vi-
kingeskibsmuseet op i den formidling og forskning af nordisk 
skibs- og bådebygningkultur og marinearkæologi museet er 
sat i verden for at udøve. 

Som medlem af forening støtter du museets arbejde gennem 
en årlig økonomisk donation. Hvert år donerer foreningen 
omkring en tredjedel af medlemsbetalingen til specifikke 
projekter på museet. Foreningen afholder også årligt fem til 
seks foredrag, og støtter ydermere museet gennem medlem-
mers frivillige arbejde. 

Som medlem af Venneforeningen får du:
 

• Fri adgang til Vikingeskibsmuseet hele året inkl. en ledsager

• Fri adgang til foreningens fem til seks årlige foredrag 
inkl. en ledsager

• Medlemsrabat på 15% ved de fleste af museumsbutikkens 
varer samt 30% på museets egne bogudgivelser over 100 kr. 

Alle foredrag finder sted i Museumshallen og er gratis for medlemmer 
med ledsager. 50,- kr. for ikke-medlemmer. Dørene åbnes kl. 19.00.
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Ribeudgravning. 
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Lindisfarne stenen.
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Skuldelevskibene i det centrale 
udstillingsrum. 
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