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arrangementer i Valkyrien 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køge Vikingelaug  

Valkyrien 
 



Vikingedåb 
 

 

Den ene af vores store årlige 

begivenheder 

Finder sted i januar - datoen 

skifter fra år til år 

Traditionen tro møder alle skræl-

linger op for at bevidne dåben af 

nye vikinger 

Alle skrællinger der har badet 

ca. 40 gange i løbet af en sæson 

eller har været skrælling i mindst 

5 år kan lade sig døbe 

Efter dåben kan skrællingerne 

kalde sig vikinger og skjoldmøer  

 

 

Navnedåb 

En anden af vores store årlige 

begivenheder 

Finder sted i januar på samme 

dag som Vikingedåben 

5 år efter Vikingedåben kan vi-

kinger og skjoldmøer blive jubi-

døbt og modtage deres Vikinge-

navn 

Begge begivenheder finder sted 

på vores boplads med under-

holdning, taler og festivitas  

Valhalla 
 

 

 

En tredje stor begivenhed 
 

Valhalla er vores årlige general-

forsamling hvor skrællinger, vi-

kinger og skjoldmøer mødes for 

at drøfte årets gang og se frem 

mod det kommende år 

Her vælges vores Høvding, 

overviking, gælker, runerister og 

stormænd, der i fællesskab skal 

lede alle Valkyrister mod en strå-

lende fremtid 

Valhalla afholdes hvert år i april 

og der kaldes til samling 21 da-

ge før  

 

Andre større begivenheder 

Standerhejsning og –strygning 

ifbm sæsonstart og afslutning 

 

 

 

 

Valkyriens navn i runer betyder 

frit oversat: 

En rejse i vand og is, der giver 

åndelig glæde til den fysiske krop, 

og kræfter, hvis nøden kommer 

 

Saunagus 
 

 

Saunagusen er en renselsespro-

ces for skrællinger, vikinger og 

skjoldmøer 

Her kan de lade op, rense ud og 

blive fornyet 

Gusen ledes af Valkyriens gus-

mestre og finder sted flere gange 

ugentligt i forskellige former: 

 

 Gus med/uden æteriske 

olier 

 Gus med/uden guidning af 

gusmester  

 Forskellig musik der sætter 

stemningen 

 

Der er plads til 25 deltagere i en 

gus aht den meditative oplevelse 

Der er ingen tilmelding - pladser-

ne fordeles efter først til mølle 

Kom i god tid hvis du vil være 

sikker på en plads 

Læs mere om gus i folderen 

”Saunagus i Valkyrien” 

  

 

 

Den digitale verden 

www.valkyrien-koege.dk 

 

På vores hjemmeside kan du 

læse mere om livet i vores vin-

terbadeklub henover året 

Du kan holde dig opdateret om 

vores aktiviteter i kalenderen og 

tilmelde dig arrangementer mv. 

Klubmodul 

Når du melder dig ind i Valkyri-

en, oprettes et personligt login til 

vores medlemssystem Klubmo-

dul (https://valkyrien-koege.klub-

modul.dk). Se på hjemmesiden 

under punktet ”Indmeldelse” 

Dine kontaktoplysninger i Klub-

modulet er nøglen til dit medlem-

skab. Sørg for at opdatere data 

hvis du får ny adresse, mail, 

eller telefonnummer 

Så er du sikker på, at vigtig in-

formation om fx betaling af kon-

tingent når frem til dig.  

Opkrævningen kommer i august/

september, og du kan betale via 

dankort eller mobilepay 

Du kan selv ændre kode og op-

lysninger i Klubmodul. Har du 

glemt dit kodeord, så brug funkti-

onen  ”glemt adgangskode” 

https://valkyrien-koege.klub-modul.dk/
https://valkyrien-koege.klub-modul.dk/

