
 

V I K I N G E S P I L 

 

Igen i år skal vi opleve  

 Frederikssund Vikingespil 
 

ONSDAG, DEN 20. JUNI 2018, KLOKKEN 18,45 
 

HEIDS HÆVN  
 

Forfatter: Morten Bonde Stenger. Instruktør: Louise Schouw 

Handling: Det er en tid med krig og kaos i menneskenes verden. Jættekvinden Angerboda spreder 
ondskab og splid, og som et forsøg på at drive hende ud af verden, brænder guderne hende på bålet 
i forsøg på at drive ondskaben ud af verden.  
Men nogle ting kan ikke dø, og Angerboda vender tilbage fra dødsriget som den yngre jættepige, 
Heid, for at tage en grusom hævn: Hun vil starte Ragnarok, verdens undergang. 

Imens vokser to drenge, Helge og Lauge, op i Midgård.  
Helge er forældreløs, men Lauge, der er høvdingesøn, tager ham til sig, og de to bliver som brødre.  
Venskab spreder sig også rundt om i menneskenes verden. Lauges far, høvdingen Einar, slutter fred 
med nabolandsbyens høvding Toke, men ikke alle er lige begejstrede for udsigten til at gøre gamle 
fjender til venner, og i skyggerne lægger Heid planer om at ødelægge den skrøbelige fred mellem de 
to landsbyer. 

Når afmagt bliver til vrede, og misforståelser skaber splid og jalousi, er det da muligt fortsat at stå 
sammen?  
Og hvor vender man sig hen, når guderne ikke besvarer ens bønner, og det bliver sværere at skelne 
ven fra fjende? 

Programmet og tidspunkterne er følgende: 
                                         18,45 Ankomst 

                                          19,00 Servering af vikingemenu 

                                          20,00 Årets vikingespil 

                                          22,15 Ca. slut 
 

Forestillingen foregår på friluftsscenen hvor der er plads til 1.200 personer. Denne 
gang gælder invitationen også bedsteforældre og besøgsvenner.  Det hele 
foregår udendørs, så tag fornuftigt varmt tøj på og gerne et tæppe og måske en pude.  
Bemærk venligst, at der måske kan være enkelte ”fremmede” og dermed smittekilder, 
men det foregår udendørs og vi får vores eget afsnit under forestillingen. 
 

Kørselsvejledning: 
Fra Amtsvej nummer 211, drejes ned af "Ågade" mod Frederikssund Centrum. Fortsæt ligeud i det Ågade 
fortsætter over i "Nygade", som kort efter fortsætter over i "Bruhnsvej". Lidt nede af "Bruhnsvej" til 
venstre af "Vænget". Herfra vil der være tydelig skiltning mod P-pladser til vikingespillet.   Friluftscenen 
ligger i den del af Frederikssund der kaldes "Kalvøen", i samme område ligger bl.a. "Frederikssund 
Lystbådehavn" og "Frederikssund Hallen" og "Frederikssund Idrætsklub". I øvrigt er der opsat gul/røde 
stribede skilte ved alle indfaldsveje til Frederikssund by. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk  senest 14. juni 2018 med oplysning om navn, 
mobilnummer, antal voksne og antal børn(sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20300905) 

http://www.cancerbarn.dk/

