
 
 
 
 
 

JELS VIKINGESPIL 2021 

              

 

   

 

             KRAKES KÆMPER 

 

                         Tirsdag den 29. juni 2021 
 
Stykket starter i Sverige, hvor den danske konge, Rolf Krake er taget til med sine kæmper - 

de største krigere i hans tjeneste - for at hjælpe sin mors mand Kong Adils med at bekæmpe 
den norske konge. Hjemme i Danmark er Rolf Krakes søster Skulda, træt af sin bror som 

konge. Hun mener, at han ikke tænker på landets bedste, men kun på at nyde livet. Skulda 
vil have sin egen mand på Danmarks trone og sig selv som dronning. Da Rolf Krake vender 

hjem efter togtet til Sverige, sætter Skulda sin plan om at vælte ham af tronen i værk. 
 

 

Programmet og tidspunkterne er følgende: 
 

Kl. 18.30  Vi mødes ved billetboden Søvej 5C, Jels, 6630 Rødding. 

 

Kl. 19.00  Der bliver uddelt mad 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 en kop kaffe i boden.                                     
 

Kl. 22:00 Spillet slutter, og vi takker af, og håber på et gensyn i 2022 

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). Læs mere om vikingespillet på www.jelsvikingespil.dk  

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. juni, 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.   
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