Skriftlig årsberetning for Ulvsborgens Venner 2021
”Hmmm, man fristes til at indlede med: der skete ikke noget som helst i 2020… vi
annullerer året og starter forfra.”
Sådan lød min indledning på årsberetningen i 2020 - og da 2021 startede var det
corona-situationen jo lidt den samme. Vi planlagde og vi aflyste. Indtil det blev april og
vi kunne gennemføre årets første fysiske møde. Det var så dejligt og befriende endelig
at kunne ses om end med det skete med omtanke, håndsprit og udendørs.
Jeg skrev også i sidste års årsberetning:
”De sidste par år har vi fra bestyrelsens side arbejdet målrettet, på at gøre foreningen
mere levende og et godt sted at være. Vi har lagt vægt på de fokusområder, der blev
tydelige i vores brugerundersøgelse, fællesskab, formidling og lejrliv”.
Det er stadig lige aktuelt og vil også være det de kommende år.
Vi gjorde os umage for løfte formidlingen og den autentiske oplevelse på Ulvsborg og
stor ros til jer alle sammen for at gå med og give den gas med at invitere Ulvsborgs
gæster med ind i det daglige arbejde.
Som skrevet, det vil være et fortsat fokusområde i 2022, så glæd jer til meget mere af
alt det gode.

Årets aktiviteter
Som udgangspunkt har vi de seneste år i gennemsnit haft en aktivitet i kalenderen
hver måned. Men vi har jo som alle andre, været ramt af den ene aflysning efter den
anden gennem året.
Det på trods, så havde vi en skøn sommer og det var tydeligt at mærke at vores snak
om at inddrage gæsterne mere i formidlingen gav os et løft både i forhold til gæsterne
og blandt alle aktører og frivillige på Ulvsborg.
Ligesom både det fælles arbejde på salshuset og smedjen gav mange hyggelige timer
sammen om en praktisk opgave til gavn for Ulvsborg. Det et er stærkt fundament for
2022.

Arbejdsdage og fælles spisning
I april samledes vi om salshuset. Vi malede og malede, gjorde rent og fint - så huset
stod klart uden stillads til åbningen i Kr. Himmelfart.
Det var skønt at mærke at fællesskabet var i live og det var fantastisk igen at kunne
mødes, hygge og arbejde sammen.

Kr. Himmelfart
Der var fuld fart på formidling og middelalder. Det var gode dage og skønt at kunne
være sammen på Ulvsborg igen.

Generalforsamling
Og så var den gal igen, med ikke mindre end 3 aflysninger før vi kunne mødes i maj. I
år satser vi på at det lykkes selvom der, i skrivende stund, jo stadig er godt 4 uger til
næste generalforsamling.

Medlemsmøde og formidling
I juni holdt vi medlemsmøde med fokus på formidling. Vi havde besøg af Benjamin
Lamberth, der tog os med ind i tanker og indsatsområder i forbindelse med
formidlingen i Andelslandsbyen Nyvang.
Benjamins oplæg gav anledning til mange gode snakke og indsigter på dagen og god
viden at bygge på forud for åbningsugerne. Blandt andet besluttede vi at erstatte skilte
med QR-koder på kortet.
Som tidligere nævnt er formidlingen også et fokusområde vi arbejder videre med i
2022

Milebrænding
Henrik og Hans formåede på rekordtid at samle et hold, bygge en mile og lave kul til
brug til jernudvinding/smedeuge i den første åbningsuge. Det var skønt at se hvordan
fællesskabet samlede sig og der kom liv og aktivitet til sommeren.

Åbningsuger 28-31
Gode intense og fantastiske uger. Jeg elsker at kunne skrive at det var den bedste
sommer nogen sinde HVERT ÅR. Det betyder vi rykker os og at Ulvsborg hele tiden
flytter sig et bedre sted hen.

Byggedag smedje
På sidste generalforsamling tog Henrik initiativ til at bygge en smedje på Ulvsborg og
med tilladelse fra DUF fik vi mulighed for at slå den sammen med vores planlagte
ildhus.
Byggegruppen, der har været super seje, har knoklet for at genskabe smedjen fra
Viborg Søndersø fundet. Desværre havde arkæologerne ikke været helt præcise i
forhold til højden, så det har kostet lidt ekstraarbejde at ændre det så det ser rigtigt ud
forhold til størrelsen på de øvrige bygninger på pladsen.
Vi glæder os til at se ildhuset/smedjen i aktion når vi åbner sæsonen for gæster.

Jagtskydning
Der blev traditionen tro afholdt jagtskydning. Tak til Hans for at holde traditionen i
hævd for en lille skare af trofaste bueskytter.

Efterårsferie
En helt igennem skøn uge hvor vi fortsatte det gode arbejde, formidlingen og alle de
gode tiltag fra sommeren.

Julefest
Suk! Endnu en aflyst julefest.

Donationer
Vi vedtog på sidste generalforsamling at alle voksne medlemmer donerer 200 kr af
deres kontingent til UHV.
Det har været en rigtig god beslutning, der betød at vi lige før nytår kunne sende en
liste med navne plus donationsbeløb til Mette.
I praksis betød det at den kæmpe arbejdsbyrde det var i 2020, var reduceret til en
ganske overkommelig opgave og at Ulvsborg endnu engang kan opretholde sin status
som almennyttig fond.
Det er fantastisk at vi på den måde kan bidrage til at Ulvsborgs begrænsede
personaleressourcer kan bruges til gavn og glæde for os alle sammen.

Tak for 2021
Der er en lang strøm af gode ting at sige om 2021, hvis man vælger at holde fokus på
alt det vidunderlige, sjove og skønne vi gjorde sammen. Heldigvis var verden jo åben
for leg hele sommeren.
Vi kan se at det vi har arbejdet for, det virker! Det betyder ikke at vi er i mål. Heller
ikke at det er gået lige så hurtigt som vi gerne ville. Men vi er på vej!
Det har aldrig været lettere at være frivillig på Ulvsborg. Der er har aldrig været så
meget styr på både økonomi og daglig drift som der er nu. Det er virkelig en fornøjelse
at være en del af og bidrage til.
Jeg glæder mig over at jeg de sidste mange år, hvert år har kunnet sige, at det ”har
været den bedste sæson i mange år”.
Lad det blive ved sådan, for det betyder at vi hele tiden arbejder med for at være til
mest mulig gavn for Ulvsborg Historisk Værksted - og forhåbentlig hele tiden bliver
dygtigere og bedre venner, håndværkere og formidlere.
Stor ros til jer alle sammen og stor ros til de ansatte på Ulvsborg. Jeg glæder mig til
endnu et år sammen med jer.
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