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I den her udgave af Pippet kan du komme med til Vestegnens Kulturuge, indvielse af verdens længste vikingebro – og så har flere end nogensinde fra Albertslund Kommune 
deltaget i DHL – i år i lyserøde trøjer med det venlige og dobbeltklingende rygbudskab: ”Albertslund – løb for livet…”

Tag børnene med til indvielse fredag den 13. september 
kl. 12-15. Kom og vær med til at fejre åbningen af verdens 
længste vikingebro og -vej, bygget af frivillige, skolebørn og 
vikingetømrere. Prøv 10 forskellige vikinge- og naturaktivi-
teter og se den sidste broplanke blive monteret. Over 3000 
skolebørn og 400 frivillige har de seneste 3 år bygget med 
på verdens længste vikingebro og -vej i Store Vejleådalen 
mellem Høje Taastrup og Albertslund. Det bliver fejret med 
et kæmpe indvielsesarrangement, hvor du kan prøve kræf-
ter med vikingetiden og naturen i ådalen.

Det har i mere end en forstand været et brobygningsprojekt 
det her. Kulturinstitutioner sammen. En masse børn sam-
men. Professionelle og frivillige sammen. Det er historisk på 
alle måder. Nu har vi et stykke vikingebro, som Harald Blå-
tand for ca. 1000 år siden lavede den. Den folder sig ud i et 
fantastisk naturområde med en masse nye potentialer for 
formidling af vikingetiden. 

Vikingelandsbyen håber at se en masse til indvielsen den 
13. sep-tember. Det bliver en stor vikingefest.

Tag med til indvielse af verdens længste vikingebro

Se den flotte film på:
www.youtube.com/watch?v=vwGzFhNrxSw

Kæmperne kalder
Af; Anne Kathrine Hviid Bagger, kulturkonsulent

Når ”kæmperne kalder” bliver man nødt til at lytte! For de kalder på alle sanser og lokker med lækkerier på Forbrændingen og 
tryllerier på bjerget.  Og ja, det lyder næsten som et eventyr, når Albertslund Festival forvandler Høegsbjerget til en kæmpefest i 
tre dage med både hyrder, sandsigersker og fødselsdag for en ægte kæmpe. Men det er virkeligt, og der er helt sikkert noget for 
alle, som elsker irsk folkemusik, De Danske Hyrder og ravemusik. 

Fællesspisning+ er også tilbage med en gang kloge filosoffer i klassisk musik, smagsprøver på den københavnske jazzscene og 
fællessang a la Musikskolen. Som noget nyt er der også fællesspisning i børnehøjde. For når hele familien har givet den gas med 
Hip som Hap til Kæmpernes fødselsdag (jep – vi fejrer den to gange) og til familiefestivalen Børneskoven, kan alle sætte sig ned til 
en velfortjent middag. Det hele er selvfølgelig på Forbrændingen.

Et andet stort projekt, som indvies i kulturugen, er Vikingevej og -bro, som videoen ovenfor også giver et fint indtryk af. Efter tre 
års hårdt og imponerende arbejde med vikingeredskaber står vejen og broen endelig færdige. Til indvielsen vil Rane Willerslev 
fra Nationalmuseet holde tale, og der er mulighed for at prøve træfældning med økse, tømmertræk med hest og smedning. Det 
hele sker fra d. 6. til d. 15. september 2019, og der er mere end 20 kulturugearrangementer i Albertslund. Se hele programmet på 

www.albertslund.dk/vestegnenskulturuge – og se nogle highlights på bagsiden af Pippet.

     Vestegnens Kulturuge 2019
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ALBERTSLUND MALER BYEN LYSERØD 
Vi var rekordmange tilmeldt til DHL-stafetten i år. Den lyserøde farve på årets DHL-trøjer lyste godt op i Fælledparken på 
stafettens første dag. Vi var dagens femtestørste hold med hele 550 deltagere fra Albertslund Kommune fordelt på 40 
løbehold, 60 gåhold og 50 heppere. Godt gået! Eller løbet…  

DHL-stafet 2019

Løb for livet...  i årets flotte trøjer
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Ingen sure miner - der var højt 
humør på ruten 

Årets stafet som gik på tur 
mellem de 40 løbehold



En lille klapsalve - heppekoret var 
klar på sidelinien 
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Borgmester Steen Christiansen tog 
også en for holdet

Velfortjent grillbuffet til alle deltagere  

Teltet var fyldt op - Vi var rekord-
mange deltagere til årets stafet

http://


Info Vi ses til Vestegnens Kulturuge!

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

6/9
KONCERT MED BARBARA MOLEKO
Forbrændingen

7/9
KÆMPERNES FØDSELSDAG
Høeghsbjerget, Kongsholmparken  

7/9
KÆMPERNES FÆLLESSPISNING 
MED INDSLAG VED HIP SOM HAP
Forbrændingen

7-8/9 
FANTASTISK  KUNSTFOTO OG GRANIT 
UDSTILLING
Birkelundgård

8/9 
BØRNESKOVEN 
- SÅDAN FESTER KÆMPER
Forbrændingen

8/9
FÆLLESSPISNING+ BØRNESKOVEN
Forbrændingen

8/9
SINE, WALTHER & MORTEN
Kulturhuset Birkelundgaard

9/9
FÆLLESSPISNING+ FÆLLESSANG
Forbrændingen

10/9
FÆLLESSPISNING+ SIGNE LYKKE
Forbrændingen

11/9
LITTERATUR OG LUFT #2: VI KIGGER PÅ 
LITTERATURENS KÆMPER!
Albertslund Hovedbibliotek

11/9
FÆLLESSPISNING+ 
EKSISTENSFILOSOFISK SALON OM MUSIK
Forbrændingen

12/9
FÆLLESSPISNING+ JAZZ
Forbrændingen

13/9
SMÅ BØRN CYKLER
Birkelundparken

13/9
SANG I CENTRET
Albertslund Centrum, 

13/9
ÅBNING AF VIKINGEVEJ OG BRO
Vikingelandsbyen 

13/9
DE DANSKE HYRDER
Høeghsbjerget, Kongsholmparken, 

13/9
TALK TOWN: GIN & GENDER
Forbrændingen

14/9
ELECTRONIC MUSIC IN THE FOREST
Høeghsbjerget, Kongsholmparken, 

15/9
ALBERTSLUND FESTIVAL
Høeghsbjerget, Kongsholmparken, 

15/9
ALSANG PÅ VESTEGNEN
Høeghsbjerget, Kongsholmparken, 

15/9
FEJRING AF KÆMPEN THOMAS’ FØDSELSDAG
Høeghsbjerget, Kongsholmparken, 

15/9 
JEG VAR EN JACK
Kulturhuset Birkelundgaard

* Tidsplanen er anderledes lørdag og søndag.
Mere info og billetter findes på forbraendingen.dk
Forbrændingen Vognporten 11, 2620 Albertslund

TIDSPLAN FOR 
FÆLLESSPISNING 
HVER DAG*:
DØRE ÅBNER: 17.30
MADEN SERVERES: 18.00

SE DET FULDE PROGRAM
• i appen

• på vestegnenskulturuge.dk
• på albertslund.dk/vestegnenskulturuge

#vestegn19 #kæmpernekalder

PROGRAM ALBERTSLUND
TEMA: KÆMPERNE KALDER
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