
Bliv medlem sådan her: 
Udfyld kuponen nederst (m. blokbogstaver) og aflever den i museumsbutikken. 
Indmeldelse kan også ske via netbank eller direkte i en bank på foreningens 
konto i Nordea: 2280 7554 695 560. Under “modtagertekst” noteres de oplys-
ninger, der efterspørges i kuponen herunder.

Medlemskort tilsendes med post. Foreningen udsender medlemskort en gang 
om måneden. Indtil medlemskort modtages gælder dokumentation for ind-
betaling af kontingentet som midlertidigt medlemskort.

Medlemskontingentet er 310 kr. for almindelige medlemmer og 125 kr. for 
medlemmer af Vikingeskibsmuseets bådelaug. 

Kontingentåret løber fra 1. april til og med 31. marts følgende år. 

Det er ofte muligt for nye medlemmer ved indmeldelsen i foreningen at opnå en 
”introduktionsrabat” i form af et længere første kontingentår.

Se mere om foreningen og betaling på www.vikingeskibsmuseet.dk/venne-
forening 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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Venneforening
 

Bliv ven med Vikingeskibsmuseet, få gratis adgang med 
en ledsager til museet og foredrag 

og få rabat i museumsbutikken.
Støt museet økonomisk ved kontingentet.
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 Vikingeskibsmuseets Venner 

Vikingeskibsmuseets Venner blev stiftet i 1990. Formålet er at støtte Vikinge-
skibsmuseet økonomisk og på anden måde bl a også ved at fremme kendskabet 
til museet. Vikingeskibsmuseets Venner har ca. 650 medlemmer og er juridisk 
uafhængig af museet. Foreningens Medlemsnyt orienterer løbende om forenin-
gens aktiviteter.

Hvad går kontingentet til?
Foreningens medlemmer har hele året gratis adgang til Vikingeskibsmuseet og til 
foreningens foredrag med en ledsager. Medlemmerne får 15 % rabat på de fleste 
varer i museumsbutikken og 30% på museets egne bogudgivelser over 100 kr. 

En del af kontingentmidlerne anvendes til økonomisk støtte til museumsprojek-
ter. Foreningen har f eks. støttet nye sejl til de rekonstruerede vikingeskibe, som 
museets gæster kan sejle med på Roskilde Fjord. 

De seneste år har foreningen doneret i alt 450.000 kr. til forberedelserne af 
rekonstruktionen af verdens længste vikingeskib - Roskilde 6. Skibet er bygget 
omkring år 1025 i Oslo-området, og blev fundet i 1996 på Roskilde havn un-
der arbejdet med Museumsøen. Skibet er ca. 7 m længere end Havhingsten og 
krævede en besætning på 100 mand mod Havhingstens 60 mand. Foreningen 
satser på fortsat at støtte det spændende skibsbygningsprojekt.

Foredrag om Vikingeskibsmuseets arbejdsområder
Foreningen afholder årligt 5-6 foredrag, hvor faglige eksperter fortæller nyt om 
museets arbejdsområder. Der er oftest omkring 100 deltagere. Flere af fore-
dragene kan også opleves ved link på foreningens hjemmeside.

Medlemmernes frivillige arbejde
Foreningen lægger vægt på også at bistå museet med frivillig arbejdskraft. 
Ildsjæle i medlemskredsen stiller sig f eks ofte til rådighed for museet, og en 
række medlemmer indgår som tilkaldevagter i beredskabsplanerne for storm-
flodssituationer.

Foreningen medvirker i ledelsen af Vikingeskibsmuseet
Vikingeskibsmuseets Venner udpeger to af  medlemmerne i museets bestyrelse. 
Herved sikres også et tæt samarbejde mellem museet og foreningen.

Fremtiden
Foreningen håber på fortsat god tilslutning. En voksende medlemskreds vil give 
foreningen stadig flere kræfter i støtten til Vikingeskibsmuseet. Foreningen støt-
ter også helhjertet op om arbejdet mod et nyt moderne Vikingeskibsmuseum.

”Jeg meldte mig ind i Vikingeskibsmuseets Venner ved et besøg på 
museet med udenlandske kollegaer i begyndelsen af 90`erne. Jeg 
har aldrig siden overvejet at opgive medlemskabet. Foreningen giver 
naturlig tilknytning til museet , og nyhedsbrevet giver inspiration til 
at huske særudstillinger og skibsrekonstruktioner – og til at opleve in-
spirerende foredrag. Jeg ser frem til, at vikingeskibene bliver udstillet 
i et nyt moderne museum”. Bente Kjærgård. Medlem nr. 3. 

”Jeg har i omkring 30 år været medlem af ”Vikingeskibsmuseets Ven-
ner” fordi jeg finder det meget væsentligt, at der er folkelig opbakning 
til det helt unikke forsknings- og formidlingsarbejde, som Vikingeskibs-
museet udfører”. Flemming Damgaard Larsen. Medlem siden 1990. 

”Vikingeskibsmuseets Venner er en spændende forening. Jeg er 
medlem, fordi foreningens foredrag altid er interessante og meget ak-
tuelle, ofte med det nyeste nye fra vikingeforskningens verden. End-
videre nyder min kone og jeg, at vi begge kommer gratis ind på mu-
seet. Det giver også muligheder for flere besøg med børnebørnene”. 
Niels Fischer-Nielsen. Medlem siden 2016.


