
Når I besøger Ribe VikingeCenter og booker forløbet ‘Hedensk eller kristen be-
gravelse’, ender dagen hos vikingerne ikke nødvendigvis med det. Der er rigtig 
meget at opleve! Vi har lavet et par forslag til, hvordan I kan få mest muligt ud 
af besøget hos os.

PROGRAMFORSLAG
Fra 1. maj til 23. juni eller fra 28. august til 27. oktober 2017

Kl. 09:45 Velkommen til VikingeCenter
 Ved indgangen til Ribe VikingeCenter modtages I af en formid-  
 ler i vikingedragt, som tager jer med til Ripa By, år 825, hvor   
 rollespillet skal foregå. 

 Kl. 10:00 Eleverne deles op i to grupper. Nogle grupper drager  
  væk fra Tinghuset.
 Kl. 10:30 Rollespillet starter. De hedenske og kristne grupper 
  mødes ved byporten. Konfliktoptrapning.
 Kl. 10:45 Velkomst i Tinghuset. De kristne familier bliver budt 
  indenfor.
 Kl. 11:00 Tingmøde. Forskellige folk skal høres ved mødet.
 Kl. 11:30 Rollespillet stoppes, men diskussionen fortsætter.
 Kl. 12:00 Evaluering.
 Kl. 12:15 Tak for i dag.

Kl. 14:00  Falkonershow
 Falkoneren fortæller om fortidens jagt med falke. Oplev de 
 lynhurtige rovfugle i aktion. 

Kl. 14:30 Gå på opdagelse på egen hånd
 Afsæt tid til at opleve vikingemiljøerne i jeres eget tempo. Få en 
 snak med vikingerne, oplev hvordan de arbejder, kig indenfor i 
 husene og vær med til de mange prøv-selv aktiviteter.
 Brug vores undervisningsmateriale. Løs opgaverne i grupper på 
 turen rundt i miljøerne.

Kl. 15:30  Tak for en dejlig dag. Ribe VikingeCenter lukker

KLASSETRIN
7.-9. klasse

ELEVANTAL
Maks. en klasse

VARIGHED
Rollespillet varer ca. 2,5 timer
Hvor lang tid I derudover ønsker at tilbringe 
på Ribe VikingeCenter, er naturligvis helt op 
til jer. I skal blot vide, at der er rigtig meget 
at opleve og mange aktiviteter at deltage i 
hos os. Også rigeligt til at fylde det meste af 
dagen ud.

PERIODE
Maj, juni, august, september og oktober

PRISER 
Entré
Entré er GRATIS for Esbjerg Kommunes 
folkeskoler.

Undervisningsforløb
2,5 timers rollespilsforløb er GRATIS for 
Esbjerg Kommunes folkeskoler.
Max. 25 pers. pr. gruppe.

Madvarer til fællesspisning
I skal huske at medbringe madvarerne på 
indkøbslisten (ca. DKK 150,00). 
Se den udførlige beskrivelse af undervis-
ningsforløbet.

Vikingekort (valgfrit)
VikingeKortet er et aktivitetskort med tre 
klip til tre forskellige prøv-selv aktiviteter 
(bueskydning, møntslagning, snitteaktivitet).
Pris pr. kort DKK 50,00 (værdi DKK 75,00)

Skoletjenesten
Ribe VikingeCenterHEDENSK ELLER  

KRISTEN BEGRAVELSE?
- programforslag til jeres besøg på Ribe VikingeCenter

Ribe VikingeCenter



THORS TUR
Så skal der dystes! Thors tur er en rute 
bestående af en række udfordringer i vikinge-
miljøerne. Man skal bl.a. balancere, løbe, 
springe og kaste. Her er det rigtig sjovt at 
dyste mod hinanden. 
Spørg efter et kort over Thors Tur ved ind-
gangen.

GRATIS AKTIVITETER
- der giver indsigt og stof til eftertanke

Sid ned ved det lune ildsted i et af husene og 
mærk stemningen. 
Spørg en viking, om han/hun vil synge og 
spille. Oplev musikken fra en fjern tid. 
Vær med til kædedans og få masser af energi.
Lær vikingernes lege.
Udforsk Thors Tur.
Spørg en viking, om du må hjælpe til.
Mal mel og bag fladbrød.
Oplev falkonershowet.
Spørg vikingebonden om landbrug og lær 
noget om natur, kost og medicin.
Find en viking, som ved noget om de gamle 
guder. Måske du kan finde vølven.
Spørg krigerne om krig og kampteknikker 
og afprøv det selv.
Brug vores gratis undervisningsmateriale.

BOOKING
Brug gerne bookingformularen på vores 
website. Alternativt kan I sende en mail til 
skoletjenesten@ribevikingecenter.dk
eller ringe på tel. 75 411 611 

Husk at oplyse, om I ønsker at tilkøbe 
vikingefrokost fra vores café.

HEDENSK ELLER KRISTEN BEGRAVELSE...

MAD OG DRIKKE
Café og kiosk
I caféen på Ribe VikingeCenter kan der købes sandwiches, salater, kage, 
is og drikkevarer. Man kan vælge at spise sin mad i caféen eller - hvis 
vejret tillader det - i pavillonen udenfor eller i haven ved caféen.
Caféen har et særligt tilbud til skoleklasser, der forudbestiller:

Særligt tilbud til skoleklasser
Skoleklasser har mulighed for at bestille en særlig vikingefrokost:
• Vikingesuppe med brød og hyldeblomstdrik 
 Pris pr. pers. DKK 55
 Serveres i Tinghuset i Ripa By, år 825.
• Vikingebrød med grønt, skinke/kylling og en juice 
 Pris pr. pers. DKK 55 
 Serveres i caféen.
OBS! Vikingefrokosten skal bestilles i forvejen samtidig med undervis-
ningsforløbet.

Medbragt mad
I må gerne medbringe jeres egne madpakker. Medbragt mad må nydes i 
haven eller i pavillonen ved caféen. 

BUTIK
Vikinge-souvenirs og andre spændende ting
Vores butik ligger ved indgangen til Ribe VikingeCenter. Butikken tilby-
der mange spændende varer så som smykker, strik, tekstiler, keramik, 
brugskunst, litteratur, delikatesser, kvalitetslegetøj og souvenirs.
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