Vikinge Langhuset i
Folkeskoven, Tappernøje
På Sydsjælland imellem Næstved,
Rønnede og Præstø Fjord, ligger
Tappernøje med ca.1300 indbyggere. Et af
Tappernøjes Samlingssteder er vores
fantastiske Folkeskov.
Folkeskoven blev i 1997 plantet af
skoleelever fra Korskildeskolen samt lokale
borgere.
I skoven har vi en idyllisk ”Naturbase”, med
Bålhus, Shelter, samt og legeområde til
børnene. Folkeskoven byder også på en
sjov Svævebane, et Fugletårn, en Ridesti, et Skovtoilet, samt en lukket Hundeskov, en stor Naturlegeplads
med ballanceredskaber, rutchebane og redegynge. Folkeskoven har desuden en Orienteringsrute ”Find vej",
samt mulighed for det internationalt kendte Geocaching, en slags moderne skattejagt via GPS koordinater. I
skoven afholdes 2 årlige arrangementer: Skovens Dag og Halloweenløb.
Kommunen anbefalede ildsjælene omkring aktiviteterne/projekterne i Skoven, at stifte en Forening med en
bestyrelse. Dette letter processen med ansøgninger, tilskud, bankforhold mv. Derfor er Folkeskovens
FrivilligLaug oprettet, med øje for udvikling i byen.
Folkeskoven tiltrækker mange besøgende, både lokale og udefra kommende. Derfor opstod ønsket om et
Vikinge Langhus, der kunne rumme minimum 2 skoleklasser, fordi der i forbindelse med den nye Skolereform,
var der opstået endnu større behov for brobygning og imellem skole og institutioner, samt ønsket om at mere
af undervisningen, skulle foregå udenfor skolens matrikel. Skovens engareal stod bare brak og kaldte på
netop det projekt, så ideen til Vikinge Langhuset lå lige til højrebenet.
I 2014 blev en arbejdsgruppe nedsat og projektet blev formet:
”Vikinge Langhuset” 20x5 m i gammel Nordisk byggestil med rå planker. Et Langhus med solide fastnaglede
langbord/bænkesæt og en undervisningstave til undervisning og naturformidling. Et hus med smukt udformede
drageudskæringer på gavle og stolper, til at give det helt rigtige Vikingeudtryk.
Der kom 3 forskellige tilbudsgivere ind over projektet. Først 2 uafhængige tilbudsgivere, hvor der blev valgt det
billigste tilbud. Desværre rendte projektet ind i problemer, da den meget dygtige Konsulent stoppede i sit
ansættelsesforhold. Derefter opstod der problemer for FrivilligLauget med konsulentens nu tidligere Direktør,
der pludseligt forhøjede prisen på Vikinge Langhuset. Derfor blev der kontaktet endnu et firma, der heldigvis
uden tøven, matchede det allerede valgte projekttilbud på I alt kr. 498.725,00.- incl. Moms.
Det er et stort arbejde at søge midler og fonde. FrivilligLauget er yderst taknemmelige for, LAG-Sydsjælland
har bevilliget de sidste kr. 117.125,00.- som Lauget manglede for at realisere projektet.
FrivilligLauget havde forventet Vikinge Langhuset stod færdigt i foråret 2016, men sommetider forhales
processerne, derfor forventes indvielse af Projekt VikingeLanghus nu først i August 2016.
Ildsjælene i Tappernøje ønsker at udbrede kendskabet til Folkeskoven og vores by via udvikling og formidling.
Vores mål er at øge bosætningen i området og vi kan se at fraflytningen i kommunen nu endelig er vendt. Folk
flytter nu igen fra de store byer ud til de mindre landsbyer.
Indstilling:
Godt projekt der er båret af dedikerede ildsjæle. Med projektet ønsker man at bidrage til skolereformen og
dermed understøtte elevernes udvikling og læring bedst muligt. Projektet er også med at muligheden for
friluftsliv forbedres, nye målgrupper styrkes via projektet og det giver adgang til nye oplevelser i naturen.
Projektet har opnået 763 point og modtaget tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen.

