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

Medlemskort tilsendes med post. Foreningen udsender medlemskort en 
gang om måneden. Indtil medlemskort modtages gælder dokumenta-
tion for indbetaling af kontingentet som midlertidigt medlemskort.

Medlemskontingentet er 310 kr. fra 1. april indtil 31. marts 2021. For 
medlemmer af Vikingeskibsmuseets bådelaug er kontingentet 125 kr. 
Nye medlemmer, der indmelder sig i foreningen i perioden frem til 1. 
april 2020, opnår en introduktionsrabat, idet medlemskabet gælder lige 
fra indmeldelsen og helt frem til 31. marts 2021.

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

MUSEETS KVITTERING    DATO    
  

FULDE NAVN 

ADRESSE 

TELEFON 

MAIL 

BÅDELAUG        DATO

Venneforening
 

Bliv ven med Vikingeskibsmuseet, støt museet 
og få fri adgang for to personer hele året 

samt rabat i butikken

Forsid
efoto: W

ern
er K

arrasch
 



 Arrangementer 
  forår 2020 

Torsdag 27. februar kl. 19.30
Ud og hjem igen
- Om vikingernes togter i Vesten og Normandiet
Mads Ravn, forsknings- og Samlingschef, Ph.d. VejleMuseerne

Dette foredrag falder i to dele. For det første vil det berette om 
nogle af vikingernes togter i vesten herunder Normandiet. Hvil-
ken betydning havde bl.a. Olav Haraldsson og hertug Rollo? For 
det andet vil foredraget komme ind på, hvad disse togter fik af 
betydning. Hvorfor opstod disse togter netop da. En hypotese 
er, om der i denne periode var indre forhold i Skandinavien, der 
netop faldt sammen i denne periode med de mange togter.

Torsdag 26. marts kl. 19.30
Hvem kom først?
- Betragtninger over Færøernes tidlige historie
Steffen Stummann Hansen, tidl. Landsantikvar og direktør for 
Føroya Fornminnissavn

Traditionelt set har den såkaldte Færinge-Saga med dens fokusering 
på forbindelsen til Norge været betragtet som den grundlæggende 
kilde til forståelsen af Færøernes tidligste historie. Der har dog 
længe været stærke indicier for, at billedet er mere kompliceret. De 
seneste årtiers arkæologiske udgravninger og nye 14C-dateringer 
har i stigende grad bekræftet, at der er behov for en revurdering af 
Færøernes ældste historie. Hvem kom først: skandinaver i Vikinge-
tiden – eller? Dette spørgsmål diskuteres i foredraget.

Torsdag 2. april kl. 19.30 
Generalforsamling
Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i Vi-
kingeskibsmuseets Venner. Forslag fra medlemmerne til afstem-
ning skal ifølge vedtægterne fremsendes skriftligt eller ved e-mail 
til formanden senest 1. marts.  Dagsorden for generalforsamling-
en vil i overensstemmelse med vedtægterne blive udsendt til 
medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vikingeskibsmuseet - i dag og i fremtiden
Efter generalforsamlingen vil direktør for Vikingeskibsmuseet 
Tinna Damgård-Sørensen orientere om museets aktuelle akti-
viteter og om museumsdriften i øvrigt.  Direktøren vil også ori-
entere om planerne 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 foreningen støtter du museets arbejde 
gennem en årlig økonomisk donation. Hvert år donerer fore-
ningen omkring en tredjedel af medlemsbetalingen til speci-
fikke projekter på museet. Foreningen afholder også årligt 
fem til seks foredrag, og støtter ydermere museet gennem 
medlemmers frivillige arbejde. 

Som medlem af Venneforeningen får du:
 

• Fri adgang for dig som foreningsmedlem hele året med 
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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Helge Ask på Seinen. 
Foto: Werner Karrasch

Gravsten med irsk hjulkors, 
Kirkjubøur. 
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Stormen Bodil raser. 
Fotograf Werner Karrasch


