PROGRAM 2017
HELA SÄSONGEN
TISDAGSTRÄFFARNA
Varje tisdagskväll träffas motorentusiaster med sina
fordon hos VikingaTider. Korvkiosk, kaffeservering,
motorrelaterad prylmarknad, museibutik och
hoppborg. Föreningar och företag ställer ut på
området. Frivillig entré. Knallar 120 kr.
Allt överskott går till VikingaTiders verksamhet.
Tisdagar kl. 17-20 mellan 2 maj-12 september

BAKLUCKELOPPIS
Sälj, köp och fynda. Insläpp för säljare kl. 10.
Säljare; 120 kr per bil. Fri besöksparkering.
Öppen museibutik.
Söndagar 14 & 28 maj, 11 juni, 9 & 23 juli,
13 & 27 augusti, 10 september kl. 11-14.

SOMMARLÄGER
Under tre dagar kan du, som är mellan 8-13 år,
prova på att leva som viking hos VikingaTider.
Avslutas med ett gästabud för hela familjen.
Måndag-onsdag 19-21 juni, kl. 10-15.
Måndag-onsdag 26-28 juni, kl. 10-15.
Måndag-onsdag 31 juli-2 augusti, kl. 10-15.
Föranmälan krävs via info@vikingatider.se
Pris: läger 1250 kr, gästabud vuxen 120 kr,
syskon 60 kr

VIKINGASOMMAR
Välkommen till Sigrids gård för att delta i det dagliga
arbetet på den vikingatida gården. Prova på hantverk,
vikingatida spel och lekar. Guidade turer på svenska
och engelska. Öppen museibutik.
Torsdag-söndag kl. 11-16, från 29 juni-27 augusti
Arkeologidagen i samarbete med RAÄ 27 augusti.
Entré: vuxen 50 kr, barn under 13 år 25 kr

MAJ
ORNITOLOGISK VANDRING
VikingaTiders ängar och våtmarker är välbesökta
häckningsplatser för alla slags fåglar.
Lär känna våra fåglar. Föreläsare och
vandringsledare: Kommunornitolog Bo-Göran
Bengtsson. Öppen museibutik.
Torsdag 18 maj, kl. 18-19.30. Entré: 60 kr

MAJ
KÄMPADAG
Vikingar i alla storlekar drabbar samman för att träna i
olika discipliner; vapenteknik, glimabrottning och
bågskytte. Kom och träna som en vikingakämpe och lär
dig vapenteknik av riktiga bärsärkar.
Öppen museibutik.
Lördag 27 maj, kl. 11-17
Entré: vuxen 70 kr, barn under 13 år 50 kr

JUNI
BOTANISK VANDRING
VikingaTiders ängar och hagar gömmer på en både
rik och ovanlig flora. Biolog David Reuterskiöld
guidar oss runt på området. Öppen museibutik.
Onsdag 14 juni, kl. 18-19.30. Entré: 60 kr

JULI
VIKINGAMARKNADEN FRÖJA THING
Säsongens höjdpunkt! Marknad med varor från när och
fjärran, gycklare och sagor, sång och musik, mat och
dryck. Och barnens verkstad förstås. Öppen museibutik.
Entré: vuxen 70 kr, barn under 13 år 50 kr
Lördag-söndag 15-16 juli, kl. 11-17

AUGUSTI
FLINTKNAPPING
Stenåldershantverk och bushcraft med bland annat
den mångtusenåriga kunskapen att tillverka redskap
och vapen av flinta. Öppen museibutik.
Lördag-söndag 12-13 augusti, kl. 11 -17
Entré: vuxen 70 kr, barn under 13 år 50 kr

STÖD VIKINGATIDERS VERKSAMHET
Gå med i medlemsklubben Megingjord; privat medlem
200 kr, familjemedlem 350 kr eller företagsmedlem
3000 kr. Sponsra med en företagsbanderoll på
1 x 2 meter; 6500 kr ex reklamskatt och moms.
Med reservation för ändringar
Fler evenemang kan tillkomma
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