
  

HARDRAADE -NYTT
 Juli 2021

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering for Juli:

Vi har som kjent hatt Aktiv Sommer fra 26.juni til 11.juli.
Veldig spennende da vi dro igang dette for første gang.

Nå er perioden over og vi kan konstantere at det har vært svært vellykket, sett fra vårt ståsted.

Vi har hatt god aktivitet, god framdrift, godt besøk, i tillegg til de frivillige har det kommet til flere nye. 
Ekstra hyggelig er det at noen av de nye er helt unge vikinger som vil bidra. Fabelaktig!

Vi har gjort ferdig første fulle omfar med sidebord og har så smått begynt på det andre.

I takknemlighet for all bistand som er gitt oss, takker vi alle for det de har gjort.

Vi tar nå sommerferie fom 12.juli til tom 5 august.

Det blir derfor ikke mye informasjon denne gangen, men vi kommer tilbake i begynnelsen av september med mye 
godt stoff og bilder. 
Har dere innspill til Hardraade Nytt i tekst og/eller bilder, er jeg takknemlig for å få det.

Dere ønskes alle en fortsatt god sommer og takk for alle hyggelige meldinger og all god interesse for prosjektet 
vårt.

Fortsettelsen blir fantastisk!

             



  

Tilvirkning av  rokassen har nå høy prioritet, og tilgang på eik fra beddingen har gitt oss mulighet til å lage hele kassen i eik.

Hengsel løsningen er under utarbeidelse og vi har allerede fått to rokasse sponsorer. 

Legger ved et bilde av Henrik og Ken, som stolt viser fram den første prototypen på rokasse.

Ken har vært utførende kunstner av denne.

Treskjærergruppen:

      En side av rokasse

To stolte treskjærere viser fram 
prototypen på rokassene.



  

SMEDGRUPPEN: Fortsetter å smi spiker, nagler og skiver.

VERKTØYGRUPPEN: Fortsetter med sliping, vedlikehold og produksjon av nye hjelpeverktøy.

BYGGEPLASSGRUPPEN:  Nådde et mål og en milepæl ved å få montert det første skrogbordet før 
ferien. Stor stas og vi gleder oss til fortsettelsen.

TEKSTILGRUPPEN:   Fortsetter med å legge til rette for flere kurs samt å forberede veving av 
seilet, som er en formidabel oppgave.

BARNE -OG UNGDOMSGRUPPEN: Har kommet godt igang i sommer og forventer økende aktivitet utover 
ettersommeren og høsten. Vi gleder oss.

BESØK PÅ BYGGEPLASSEN: Vi har hatt mange hyggelige besøk og håper vi skal få mange fler framover.



  

Ber dere igjen om å laste ned appen Gnist. Den er en viktig informasjonkanal, men meldingene kommer som før 
også på epost. Hvis dere gir Anette (Anette Coucheron 988 49 453 eller e-post anette@hardraade.no)  
tilbakemelding på hvilke grupper dere er interessert i så legger hun det inn. Da vil dere få informasjon om det som 
skjer i disse gruppene via e-post og Gnist.

Minner om at det ligger masse informasjon, bilder og filmer på Facebook og på hjemmesiden vår 
www.hardraade.no

Tilslutt kommer vi med en oppfordring til flere om å betale kontingent som er kr.250,- pr. år for enkeltmedlem og 
kr.400,- pr. år for familie.  Bedrifter: Bedriftsmedlem kr.2500 pr år (til og med 14 ansatte) og kr.4000 pr år (15 
ansatte eller mer) Konto nr: 2280.40.47828

Vi ønsker dere alle en Fortsatt Riktig God Sommer! 

            Vennlig hilsen
Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
               Redaktør
Telefon 401 04 488
E-post: tom.erik@hardraade.no

http://www.hardraade.no/
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