
PIPPET#3 2018

I det her "Pip" tager vi dig med ud i skoven • Du kan læse om hvordan det går i Vikingelandsbyen • Og hvorfor byens skoler 
flager grønt • Bagsiden af medaljen er, at vi minder dig om at løbe med til årets ønskeløb, støtte en god sag og varme op til DHL.

600 børn gjorde Vestskoven usikker 

"Jeg spiller rollespil i den store skov. Du må ikke 
være med før du får lov". Sådan sang Svedbanken 
for år tilbage. 

Men de 600 børn har faktisk fået lov, og de voksne 
er også med for fuld skrue; til rollespil i Vestsko-
ven. Og faktisk sker det flere gange om året - i 
hvert fald to, når alle kommunens SFO'er mødes 
og kæmper, hygger, griner og leger i skoven. Vest-
sksoven er legepladsen. Anledningen er rollespil. 
Det' er Albertslund - det' for børn!)

http://www.provector.dk/video/?p=47658&cid=60&pl=0

Snart er det 1. maj, hvor traditionen er at hive de røde faner frem. Men det her indlæg handler slet 
ikke om røde, men om grønne flag. For nu er Albertslund Ungecenter nemlig fulgt i fodsporene på 
kommunens fire folkeskoler; Herstedlund, Herstedøster, Egelund og Herstedvester. Ungecentret har 
således fået tildelt det grønne flag for en særlig miljøindsats. Ved en lille ceremoni mandag den 23. april 
med pandekager og et miljødigt kunne borgmester Steen Christiansen hejse flaget sammen med Noman 
Ahmed, der er elev på skolen.

Hvad betyder det egentlig, når en skole kan hejse det grønne flag? Det er Friluftsrådet, der har 
opfundet det grønne flag. Og faktisk ligger der et miljøundervisningsprogram for bæredygtig udvikling 
bag, som hedder ”Grøng Flag Grøn Skole. Det Grønne Flag er med til at give skolen en synlig grøn profil, 
og bæredygtig undervisning, som gør en forskel. Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive 
medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø.

Grønt Flag Grøn Skole er en fleksibel ramme, som skolen udfylder på den måde, som det passer ind. 
Skolen planlægger selv hvornår, hvilke klasser, hvilket indhold m.m. Mindst 15% af eleverne skal deltage, 
og så skal der nedsættes et miljøråd på skolen. 

Ungecentret har kvalificeret sig til det grønne flag, fordi den i dette skoleår har haft særlig fokus på 
at skærpe elevers og borgeres bevidsthed omkring genbrug af plastik. De af jer, der har været forbi 
rådhuset, har måske bemærket, at en af  ungecentrets ‘Skrot-til-Flot’-installationer har stået og 
kukkeluret i forhallen; en 2 meter høj hane fremstillet primært af genbrugte plastikposer.

Skolens elever har også haft fokus på at genanvende træ. Elever har for eksempel haft gamle stoleben 
gennem skolens trædrejebænke. Og resultatet stod at se på bordene ved borgmesterens besøg og 
flaghejsning: Prægtige, høje og unikke lysestager.

Ungecentret fortsætter nu miljøarbejdet med fokus på friluftsliv. Keep on the green spirit!)

Albertslund Ungecenter flager med grønt
Af; Janus Enemark Nissen, kommunikationskonsulent
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Sidste år lykkedes det Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum at skyde det store 
projekt ”Vikingebro” i gang. Det betyder, at Vikingelandsbyen har travlere end no-
gensinde. Det har Pippet fået en snak med ”vikingehøvding” Klaus Mynzberg om.  
Pippet var på besøg i Vikingelandsbyen mandag den 23. april. Det var netop dagen, hvor forårets første 
klasse besøgte Vikingelandsbyen og trampede tilbage til Vikingetiden og fik en klog én på ”opleveren”. 
Sådan har klasser besøgt Vikingelandsbyen siden starten i 1992. ”Det er der sådan set ikke så meget nyt 
i”, som Klaus Mynzberg, der er leder i Vikingelandsbyen, formulerer det.
 
Det nye er, at Vikingelandsbyen i dag har gang i så meget mere. Vikingelandsbyen fejrede sidste år 25 års 
jubilæum. I jubilæumsåret skød de gang i projektet Vikingebro sammen med Kroppedal Museum. Det 
handler om at rekonstruere Harald Blåtands bro, som man gjorde det i Vikingetiden. Det bliver en bro 
over St. Vejleådalen. En bro mellem Vikingelandsbyen i Albertslund og Kroppedal Museum. En bro mel-
lem fortid og fremtid. 

Til det projekt er bl.a. ansat tre håndværkere, som arbejder fuld tid på at bygge den nye bro på gammel vis. 
Men også skoleklasser er med til at bygge broen. Og det er ifølge Klaus Mynzberg vigtigt:

”Projektet med at bygge vikingebroen er afhængig af børnene, der bidrager. Byggeriet er tilrettelagt 
med hjælp fra klasser. I starten begyndte det lidt trægt med at få formidlet relevansen, men nu er ”bro-
byggerdagene” næsten fuldt ud booket frem til efterårsferien,” siger Klaus Mynzberg. 

VIKINGELANDSBYEN BYGGER BRO 
MELLEM FORTID OG FREMTID

FULD FART PÅ. De ord sætter Klaus Mynzberg, der er leder i Vikingelandsbyen, på arbejdet med den vikingebro, som en masse klasser hjælper med at bygge i 
store Vejleådalen. Klaus ses på billedet til højre sammen med Maria Ojantakanen, der er souschef. De andre billeder illustrerer, at der ER fuld gang i vikingebroen, 
som Vikingelandsbyen er sammen med Kroppedal Museum om at gøre til en attraktion på Vestegnen. Faktisk er det en rekonstruktion af Harald Blåtands bro.

Vikingetiden lever...
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Det har blandt andet en aktiv kommunikationsindsats hjulpet med til. En ansat har omdelt undervisnings-
brochurer til over 200 folkeskoler på Vestegnen og de tilstødende kommuner.

Med noget på hjerne
Det er gratis for skoleklasser i hele landet at være med i de ti uddannelsesforløb, som udløber af projek-
tet Vikingebro, som bl.a. er støttet af Nordeafonden og Friluftsrådet, samt Albertslund og Høje Taastrup 
Kommune. Det ene af de 10 forløb er brobyggerforløbet, hvor eleverne nærmest går i Harald Blåtands 
fodspor – og i hvert fald vækker hans bro til live. Projektet nærmest manifesterer Vikingelandsbyen som 
en fantastisk undervisningsinstitution med noget på hjerne. Og hjerte. 

 
Udover brobyggerforløbet tilbydes undervisningsforløb i skovens historier, handel og konflikt i vikinge- 
tiden, mosemystik m.m. En del af forløbene handler om naturen, og det er nøje afstemt med naturvejleder 
i Albertslund og Glostrup Kommune, Inge Christensen. Ifølge Klaus Mynzberg har deres større undervis-
ningsudbud derfor ikke betydet, at færre klasser tager på Naturcenter Herstedhøje og kommer i kløerne 
på Inge Christensen. Alle undervisningsforløb i Vikingelandsbyen har en kulturel dimension og historisk 
tilknytning. Derfor adskiller de sig fra tilbuddene på Naturskolen.  

Mangfoldig fremtid
I Vikingelandsbyen tænker de allerede over, hvad fremtiden skal byde på. Hvad venter for enden af broen? 
En del af projektet er således at mangfoldiggøre det, så Vikingetiden bliver bredt ud og taget ind af flere 
mennesker:

”Vi har fundet ud af, at der er nogle andre barrierer, når vi skal lykkes med at skabe opmærksomhed og 
nysgerrighed hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk. De er kulturforbrugere på en anden 
måde end etnisk danskere. Derfor vil vi nu komme ud til dem. For eksempel til markedsdage i  boligom-
råder som Taastrupgaard og Hedemarken,” siger Klaus Mynzberg.   

Det fokus vil de forsøge at intensivere i fremtiden, bl.a. ved at få ressourcepersoner fra miljøerne tættere 
på projektet. 

Tættere på vikingetiden kommer børn hver dag, når de er i hænderne på de dygtige medarbejdere i Vi-
kingelandsbyen. Tættere på at være færdig bliver vikingebroen hver dag. Tættere på fremtiden er hvert 
sekund hver dag. Og tæt på at være færdig er den her artikel. Den kunne også have handlet om alle de nye 
idéer for Vikingelandsbyen, som Klaus har og glæder sig til at præsentere for den nye bestyrelse. Om alle 
de frivillige, der er med til at gøre vikingetiden levende i Albertslund. Om fremtidige firmaarrangementer 
osv. 

Men alt det kan vi komme tilbage til engang i fremtiden. 
___________
På www.vikingebro.dk kan du læse mere om alle de nye projekter og tilbud, som er 
med til at gøre Vikingelandsbyen endnu mere levende og hverdagen endnu mere travl 
for vikingerne ved Store Vejleådal på deres nye togt. Et togt som i sidste ende handler om 
mere af det gode liv…  
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Derfor vil vi nu komme ud til dem i 
boligområder som Taastrupgaard og 
Hedemarken..."

https://vikingebro.dk
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Ønskeløbet er et løb  
for hele familien, hvor 

overskuddet går til  
Make-A-Wish Danmarks  
arbejde; at opfylde børn  
og unge med livstruende 

sygdommes højeste  
ønsker.

Du kan vælge at løbe  
3, 5 og 10 kilometerrute.

Priser: 
Voksen: 100,- Barn: 50,-

Læs mere og tilmeld dig på: 
www.makeawish.dk

LØRDAG D. 9. JUNI KL. 10.00-13.00
ØNSKELØBET 2018

Vær med og støt en  
god sag, der vil være  
aktiviteter og musik  

ved start og målområdet i 
Albertslund Centrum

Info

Følg kommunen på de sociale medier - facebook.com/albertslundkommune og instagram.com/voresalbertslund

KOMMUNEN BETALER DIT STARTGEBYR
Albertslund Kommune er igen samarbejdspartner og 
ønsker at støtte op om den gode sag – og inviterer der-
for alle medarbejdere med til Ønskeløbet lørdag den 9. 
juni. Kommunen betaler startgebyret, og derfor håber 
vi at mange af jer vil støtte op og tage familien med på 
en frisk lørdagsløbetur. Så løbet bliver en endnu større 
succes end sidste år, hvor over 300 løb med 
- det er blevet en god tradition, hvor vi kan vise vores 
grønne by frem.

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9. juni - efter 
løbet eller din tilmelding kan du får refunderet dit 
udlæg til startnummer ved at komme med kvitteringen 
til Ulla Brandt Lasson. Hun sidder på rådhuset, blok c, 
stuen. Du kan også scanne det og sende per mail til:
ulla.lasson@albertslund.dk.

https://www.makeawish.dk/
https://www.facebook.com/albertslundkommune/
https://www.instagram.com/voresalbertslund/
https://www.makeawish.dk/

