
 

 

 

 
 

JELS VIKINGESPIL 2017 
 

     Thor, Hammer og Kærlighed  

 

   
                             Onsdag den 28. juni 2017 
 
 

Kort om årets vikingespil 

I årets forestilling er det pigernes tur. Det er netop den dag, hvor de kvindelige guder i 
Asgård kan vælge deres kommende mand, de skal bare liiige fange ham først. Siff har udset 

sig Thor, meeen Thor giver sig ikke uden kamp. Alt imens guder og gudinder kæmper for 
kærligheden, forsvinder Thors elskede hammer, Mjølner. Hammeren er Thors kæreste eje og 
Asgårds mægtigste våben. Medens guderne er i vildrede, bortføres Siff af Jætter. Ingen af 

guderne har set eller hørt noget, hverken til hammeren eller Siff. Thrym har både Siff og 
Thors hammer. Thrym har et godt øje til Freja og nu vil han giftes og hammeren er en 

passende morgengave. Freja vil ikke indgå i det spil, så Thor må selv tage affære og rejse 
den lange vej til Udgård, hvor Thrym bor. “Thor, hammer og kærlighed” er en forestilling, 
med dyster stemning, kærlighed og masser af sværdkampe, hvor Thor skal gå så grueligt 

meget igennem, for at vinde sin hammer tilbage. 
Se evt. mere på www.jelsvikingespil.dk 

 
Programmet og tidspunkterne er følgende: 
 

Kl. 18:15  Vi mødes ved billetboden og får rundvisning, Søvej 36, Jels, 6630 Rødding. 
 

Kl. 19.00  Der bliver uddelt picnicposer med sandwich og drikkevarer. 
 

Kl. 19:45  Vi indtager vores tilskuerpladser ved friluftsscenen.  
 

kl. 21:00  Pause hvor vi kan strække benene, og de voksne kan hente sig en kop kaffe i 

boden. Kage mv. er i år i picnicposen.                                      
 

Kl. 22:00 Spillet slutter, og vi takker af, og håber på et gensyn i 2018. 

Invitationen gælder det syge/behandlede barn, søskende og forældre, bedsteforældre samt 
personalet på børneonkologiske afdelinger. Billetterne vil blive udleveret sammen med 
picnicpose og kaffekupon. Forestillingen foregår udendørs, så tag fornuftigt tøj og husk 

kasket, samt evt. et tæppe eller pude. (Der udleveres en strandstol i højre indgang til at 
sidde på).  

Som altid når Foreningen Cancerramte Børn afvikler arrangementer, er det gratis at deltage. 

Handicapforhold: Kørestolsbrugere har gode muligheder for at overvære Vikingespillet, idet 

der er særlige pladser beregnet for dem. Handicaptoiletter ved friluftsscenen.  
 
Tilmelding seneste 15. Juni2017, via hjemmesiden www.cancerbarn.dk hvor du skal oplyse 

navn, mobilnr. antal voksne og antal børn. Sidste øjebliks til og afmelding sker til Anja på 
mobil 23989826.   

  

http://www.cancerbarn.dk/

