
Kogetræf 2020 for vikinger 
i samarbejde med  

vikingeborgen Trelleborg og Trelleborgs venner 
 

 
Hermed inviteres til kogetræf på vikingeborgen Trelleborg ved Slagelse. Temaet er “Årstidernes mad”.  
 
Kogetræffet henvender sig primært til dem, der har erfaring med vikingetidens madlavning, og er bl.a. tænkt som en mulighed for at ud-
veksle erfaringer og afprøve nye teknikker.  Der kommer en del nutidsmennesker, som gerne vil smage på vikingetiden - I skal derfor 
være klædt i viking. I har mulighed for at medbringe familien, som må regne med at blive sat i arbejde. I tilmeldingen angives, hvor mange 
I kommer til kogetræf (inkl. familie) og om I deltager i hele kogetræffet eller blot dele af det. Vi forbeholder os ret til ændringer i program-
met. 
 
 
Tid: lørdag d. 30. maj kl. 10.00 - mandag d. 1. juni kl. 15 .00. I kan ankomme allerede fra fredag d. 29. maj kl. 18.00 
 
Sted: Vikingeborgen Trelleborg • Trelleborg Alle 4 • 4200 Slagelse 
 
Deltagerpris: 350,- Dkr. Ved tilmelding betales 250,- Dkr. Disse tilbagebetales ikke ved afmelding eller udeblivelse fra kogetræffet.  
Resten af beløbet (100 Dkr) betales lørdag d. 30. maj. Deltagerprisen includerer kost fra lørdag frokost til frokost mandag, samt udgifter 
til workshops.    
 
Tilmelding:  
Senest d. 1. marts 2020 til Lone Bjørnskov-Bartholdy på zitouche@gmail.com. Max. 20 deltagere - så det er efter først-til-
mølle princippet. HUSK at man først er tilmeldt, når man har modtaget en bekræftelsesmail fra Lone. 
 
Medbring: 
• Eget spisegrej og vikingedragt, samt evt aftensmad til fredag aften. 
• Overnatningsgrej - der kan overnattes i husene på Trelleborg, men har du telt, så medbring det. 
• Kogegrej i det omfang, det er muligt - gerne autentiske køkkenredskaber, samt de bøger I bruger som kilder og inspiration.

Fredag:   
Ankomst fra kl. 18.00 • sovepladsfordeling • egen aftensmad spises (der er mulighed 
for at spise i Slagelse) 
Aftensnak: “Fri leg” og evt. rundvisning på Trelleborg

Lørdag - Workshops: Efterår og vinter 
Vi arbejder med efterårets og vinterens mad 
Aftensnak: Julefest i langhuset

Søndag - Workshops: forår og sommer 
Vi arbejder med 4 forskellige workshops 
Aftensnak: Aftensmad. Oplæg ved ?

Mandag - “Viking kogedyst” fra kl. 10.30 - 13.30 
Lav en vikingemiddag af de ingredienser I kan få fat på - der bliver kamp om de bed-
ste ting. De færdige retter vurderes af et dommerpanel • derefter oprydning og eva-
luering • afslutning kl. 15.00


