
  

Hei alle glade Vikinger!
Her kommer en oppdatering pr. 30. juni:

Vi kjører fortsatt med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1600 til 2000. Vi sender ut innkalling 
med informasjon på e-post for hver dugnad. Laster du ned Gnist, får du den rett på telefonen.

Framdriften er fortsatt like god. Antall frivillige øker og det normale nå ligger på mellom 30 og 40 personer hver 
lørdag. I tillegg kommer torsdagene hvor det også jobbes som besatt.

En stor og gledelig overraskelse kom da vi fikk melding om at Sparebankstiftelsen DNB har bevilget en stor sum 
penger til prosjektet vårt. Se egen sak lenger ned.

Gjennomføringen av DKS (Den Kulturelle Skolesekken) er nå ferdig.
Vi i Hardraade sitter igjen med en god følelse av at dette har vært nyttig og morsomt. Håper selvfølgelig at skolene 
også synes det.
Noen justeringer skal vi gjøre før neste runde slik at det kan bli enda bedre. Vi gleder oss allerede nå til å ta i mot 
elevene.

Aktiviteten med besøkende grupper har øket noe veldig. Vi har hatt et stort antall både betalende og ikke betalende 
gjester. Det som er spesielt hyggelig er at også de som i utgangspunktet ikke skulle betale for omvisningen også har 
lagt igjen bra med penger, enten ved å vippse som rent tilskudd eller ved å kjøpe varer fra oss. Veldig hyggelig.

Sæheimr har vært brukt til både forlystelse og læring, veldig bra. Takk til Oseberg Stiftelsen for at vi får bruke henne i 
hele sommer.

Vilje, som er en Åfjordfæring, blir også stadig mer brukt og med den fantastiske sommeren vi har hatt foreløpig er det 
ren bonus. Hun er en liten og letthåndterlig båt som er helt super til førstegangsbrukere.

Er det flere der ute som har litt lyst til å prøve, så bare kom, det er plass til oss alle med de forutsetninger vi har.

Juni 2022

HARDRAADE -NYTT



  

OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 1 :

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Tar med dette bildet en gang til. Det er så moro å se den iver og entusiasme barna legger for 
dagen
4. klassetrinn fra Sundvollen Oppvekstsenter besøker Hardraade, mandag 30. mai 2022
De får kyndig veiledning av Ragnar høvedsmann.
Opplæring kan ikke begynne for tidlig 
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OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 2:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Seiling med Sæheimr - lørdag 18 og søndag 19 juni
Sommeren er kommet og det er på tide å komme seg utpå fjorden.

De 2 første dagene av aktiv sommer, har Morten og Steinar satt av begge dager til seiltrening med Sæheimr. 
Båten er flyttet til Storøya, noe som gjør det litt lettere å komme ut i mer åpent farvann. Vi planlegger i 
utgangspunktet 2 økter om dagen. Fra kl 10 til 14 og 14 til 18.

Hvor lange økter det blir er litt vindavhengig. Målet er at vi kan bli 5 til 7 stk pr økt. Lørdag ettermiddag kan vi 
fylle opp med et par til hvis mulig. Dette da vi skal prøve å få blitt med på en planlagt båtkortesje ifm at 
minnestedet  på Utstranda skal åpnes kl 16. Da er det greit at vi er mange nok til å ro. 

Vi planlegger å ha med en følgebåt. Først og fremst for å kunne slepe ut i Tyrifjorden for å spare litt tid. Fint å 
kunne få tatt noen gode bilder også. Meld i fra om du evt kan bistå med å kjøre båt. Det er en enkel båt med 
25 hk påhenger.

Vi trenger å vite om hvem som kan tenke seg å bli med på forhånd. Dette for å kunne fordele best mulig på 
øktene. Send sms til Steinar, tlf 40290425 innen fredag em. Si hvilken økt eller økter du ønsker å bli med på, 
og om du har erfaring med båt med påhenger. Jeg vil i løpet av fredagskvelden gi en tilbakemelding på 
hvilken økt du har fått plass på.

Morten og Steinar har satt seg opp på flere vakter med Sæheimr ut over i de 2 ukene med aktiv sommer. 
Når dere ser av planen at vi står der så gi oss et hint på forhånd så vi vet om vi har folk til å bemanne båten.

Åfjordsfæringen Vilje vil bli liggende ved brygga på Sundvolden i sommer. Den er til fri benyttelse. Den kan 
alle ro når som helst. Når dere har vært med en tur eller to med denne eller Sæheimr så vær frimodig og 
prøv å seile den også. Under rolige forhold så er ikke det noe farlig. For ordens skyld så kan det være greit 
om dere gir Morten eller Steinar beskjed når dere ønsker å bruke den. Bare å ta kontakt.

Så får vi håpe at Tor holder seg i ro, men at Frøya gir oss en mild bris��

mailto:st.einar641@gmail.com
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OPPLÆRING OG TRENING I DRIFT AV SKIPET, side 3:

Steinar Gravdal, mail:  st.einar641@gmail.com, telf.: 402 90 425
Morten Molteberg, mail: momolteb@online.no, telf.: 913 59 545 

Da har vi fått prøvd oss litt på egenhånd med roing og seiling på Steinsfjorden og Tyrifjorden. Etter to 
rolige turer på Steinsfjorden med Sæheimr så har vi fått flyttet den til Storøya. Derfra dro vi ut en lørdag 
og hadde to økter med såpass vind at vi måtte ta et par rev, eller søft og klør som det heter på 
råseilspråket. Vi fikk god fart i båten både på slør og lens. Men vi har mye å lære. Ikke enkelt med 
stagvending i mye vind! 
Vi skulle gjerne hatt litt mer tid til trening.
Vilje ligger ved brygga på byggeplassen. Den er som tidligere nevnt til fri benyttelse for medlemmer. 2 
roere og 2 passasjerer er ikke noe problem. Trenger ikke ror ved roing. Oppfordrer alle til å ta kontakt 
som ønsker å lære å seile den. Det er ganske ufarlig med en såpass liten båt. Blir det for mye vind så 
er det bare å ta ned seilet og ta årene fatt. 
Steinar fikk en uke med Saga Farmann fra Tønsberg til Farsund i begynnelsen av juni. Torstein 
Johnsen har hatt 2 uker ombord i Rogaland på rikssamlingsjubileet. Askild Stephens har vært med over 
Nordsjøen til Danmark. Morten skal være med på returen fra Danmark. Så vi samler litt erfaring. 
Oppfordrer flere til å melde seg inn i båtlagene I Tønsberg. Er mye spennende å være med på.
Ønsker alle en fortsatt god båtsommer!

Morten og Steinar.

Saga Sæheimr i god 
driv på Tyrifjorden.
Det blir stas nå vi ser 
vårt skip på denne 
måten

mailto:st.einar641@gmail.com
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Prosjektleder informerer, side 1:

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

En helt fantastisk melding nådde oss i slutten av måneden.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 1.300.000 kroner til Hardraade Vikingskipforening.
Utrolig mange penger og en utrolig flott støtte til prosjektet vårt.
Det er så man nesten får en tåre i øyekroken. I tillegg har de laget en flott film som forteller 
om tildelingen. Vedlegger link til filmen.

Vi bukker og takker i dyp takknemlighet for den støtten og tilliten dere gir oss. Det betyr veldig 
mye.

TUSEN TAKK.

                                               Se filmen her:

https://godekrefter.sparebankstiftelsen.no/v/Jqq5w/

mailto:knut@hardraade.no
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Prosjektleder informerer, side 2:

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Lørdag 25. juni hadde vi sommerfest etter at vanlig dugnad var avsluttet. Foreningen stiller med grillmat, potetsalat og 
salat. Du griller sjøl og du tar sjøl med det du vil drikke. Godt vær er bestilt, så vi satser på å være ute på 
byggeplassen.

Helgen 24-26 juni deltok vi i Eidfjord Viking Festival. Veldig moro. Vi møtte stor interesse for prosjektet vårt og hadde 
et bra salg av effekter.

Ragnar med saxerteltet.                                                   Stor interesse for hva vi kunne vise fram.

Smed Bjørg Neste hjelper en ung 
mann å smi sin første nagle.

Og kos ble det.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer, side 3:

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

Vi er veldig takknemlige og stolte over å få Hønefoss - Ringerike 
Rotary sin hederspris! Et synlig tegn på at innsatsen vår blir lagt 
merke til!
At de i tillegg har vedtatt å sponse oss med en åre til 5 000,- er jo 
også stas!

                                 På bildet ser vi at Kjetil Kolstad og Rolf Lie i Rotary         
                                 overrekker det synlige beviset.

Hilde Helene Wergeland og Knut Grande tok 1. juni imot Hønefoss - Ringerike 
Rotarys hederspris på vegne av Hardraade Vikingskipforening.

mailto:knut@hardraade.no


  

Prosjektleder informerer, side 4:

Mail: knut@hardraade.no, Telf: 902 13 342

 Økonomi og andre forhold fra prosjektleder:

Prosjektet «Bygging av full-skala vikingskip», har et budsjett på NOK 7,0 mill.

Vi har fått inn bra med penger, ikke minst at vi nettopp fikk melding fra Sparebankstiftelsen DnB om nye NOK 1,3 mill.
Dette vil gå til seil, rigg og motor.

En kveld midt i mai 2022, hvor det deltok mer enn 20 personer, passerte vi 42.000 arbeidstimer.
Vi anslår å trenge ytterligere 20-22.000 timer for å få skipet ferdig.

Vi har heldigvis unngått uhell og har hatt kun ett-1 tilfelle av skade av betydning.  Selv om det ble brist i 3 rygghvirvler 
og andre ulumskheter, har pasienten kommet seg til nesten 100 %.  Det er vi fornøyd med.

For en drøy uke siden skjedde det noe mer: en annen medarbeider hadde 
vært litt svimmel en stund, og ikke helt «seg selv».  Et par som var sammen 
med pasienten oppdaget plutselig en endring i motorikken, og tok heldigvis 
øyeblikkelig aksjon.  Pasienten inn i bilen, og mens de kjørte mot Ringerike 
sykehus ringte de legevakta.  Ambulanse møtte dem på Vik, og det hele gikk 
over all forventning takket være resolutt opptreden av Jenny Storhaug-Meyer 
og mamma Maria.
Pasienten har det bra.

      Vi har nå montert en hjertestarter på veggen på Kulturfjerten, godt       
      synlig for hele byggeplassen. 

mailto:knut@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 1:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Anders var i det poetiske hjørnet da han inviterte til dugnad 4. juni:

Da er mai du skjønne milde ferdig, og det ser ut som det blir en bra dag i morgen, tross alt en litt ræva start på 
juni.
Vi har litt utfordringer i logistikken..

Det produseres bord for sakte iht. til sjefshøvleren  og vi er for få som liker/vil/tør betjene motorsaga.

Det er bare jeg som står på sagbruket og lager plank så "støvet renner".
Det er 2 hele og en halv furustokk igjen ved saga som skal sages. både til 30mm plank, tiljer og til kiler til 
trenagler.

Jeg kunne tenke meg at flere kunne betjene flere ting så vi bli litt mere dynamiske og ikke er så avhengige av at 
"nøkkelpersonell" kommer hver gang.

Vi er langt på vei med båtbyggingen, men vi kan også nå begynne og grovskjære spantene, og det ligger 2 beter 
fremme som også kan tilpasses mere, og selvsagt meginhufr.

Det står en pall med kull på parkeringsplassen som skal heises opp på loftet inne på arbeidsenteret som også må 
tas tak i med truck.
I tilegg en pall med never nedenfor smia som også skal løftes opp på loftet.

Matgruppa ved Rikke stiller med lapskaus og kake til lunsj til slitne treller og slavedrivere. :-)

Vel møtt i sola på Sundvollen!!

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 2:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Lørdag 11.juni:

Da er det på'n igjen. 

Båt skal bygges, skip skal seiles, og alt det andre...

Vi fortsetter skipsbyggingen som tidligere, men i morgen skal Sæheimr ros til landligge på Storøya.

så dette finner vi ut av i felleskap i morgen kl. 11.

Henrik, det var snakk om en "følge-ribb", kan du kontakte meg om det ikke viser seg og være tilfelle?

 

Bente i matgruppa  stiller med blomkålsuppe, brød og rundstykker.  Det ser ut som kake uteblir, men det blir kjeks og 
tvist til kaffen, og det liker vi jo!
 

Vel møtt til dugnad på Sundvoldstranda i sommerværet.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 3:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Dugnad lørdag 18. juni og oppstart av aktiv sommer OBS starter kl. 10!!

Da starter vi maraton ukene "Aktiv sommer" lørdag kl. 10.  merk tidspunktet.

Vi fortsetter slik vi pleier, men det vil dukke opp nye som må "innlemmes i det simple trelle-yrket" under 
kyndig veiledning.
Så vi trenger noen som stiller seg villige til og ta imot nye og fortelle om prosjektet, og å sette de igang med 
spesifikke oppgaver.

Jan og Axel er fritatt for å fortelle om prosjektet men konsentrerer seg båtbyggingen og veildening så langt 
det er mulig.

Vi fortsetter på 5. bordgang,  med tilhørende oppgaver på både plank, spant, beter og tiljer, her er det mye 
rom for nye som vil svinge øksa.

Salgsbua burde få priorietet i morgen, så vi får opp hyller på bakveggen og rydder litt, så denne blir 
funksjonell så fort som mulig. taket er tett
og disken er klar for å bruke den som salgsbod.  Det går fint an og bruke denne nå, selv om den ikke er 
"ferdig" og man fremdeles bygger på den.

 Matgruppa v./ Reidun stiller med pai og salat til  lørdag!

Utover videre i aktiv sommer blir det ikke matservering, så da tar man med mat selv. Vi fyrer i bålpanna så 
man kan laga seg varmmat selv.
I tilegg har vi på kjøl inne på arbeidsenteret liggende pølser å brød i tilegg som burde brukes opp så fort 
som mulig.

Så  her er det ingen unnskyldning, 2 uker med blod, svette og gledestårer!!

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 4:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Dugnad lørdag 25. juni kl 11 - 16 med tilhørende sommerfest.

Da er det klart for lørdagsdugnad etter at aktiv sommer er godt i gang.

5 bordgang er skutt, så vi fortsetter på 6 bordgang,  med tilhørende "produksjonslinje" som vi har hatt til nå.

Det trengs mere plank, og i tillegg kan vi begynne og finhugge spanter som er ferdig "kappet" på 
byggeplassen, i tillegg til meginhufr og beter. 

Salgskiosken vår har fått tak, men trenger litt mere plank på seg for å bli tett.  Furu er kjørt opp til saga, så 
det er bare og kappe panel på 30mm. 
NB! om noen skjærer uten at det er gitt videre instruks så skal de 2 plankene nærmest kjærnen bli tiljer til 
skipsdekk, så disse skal være 50mm og finhugges "rustikk/antikk" på byggeplassen ned til 35mm. 

Lunsj v./Rikke pastagryte med kylling og dansk surprise!! :-) 

Ikke glem at det er fest etter kl. 16, så skal du ha noe mjød å leskes med utover kvelden må dette 
medbringes. eller kjøpes inn etter dugnad. 
Hardraade stiller med Grillmat og tilhørende garnityr. 

Vel  møtt til en hyggelig lang dag på Sundvollstranda.

mailto:anders@hardraade.no


  

BYGGEPLASSGRUPPEN, side 5:

Mail: anders@hardraade.no, Telf: 906 58 134 

Dugnad torsdag 30 juni - 16 til 20

Da er det ny torsdag igjen. 

Dugnad som vanlig. Denne gangen uten Axel da han er i Danmark med Saga Farmann!

Vi holder koken i sommervarmen, fortsetter med 6.te bordgangen. I tillegg prioriteres Meginhufr!

Smie og alt det andre kan også holde på!

Vi har kaffe, kjeks og twist i matbua, så det fristes med en pause på spiseplassen i femtiden :)

Arbeidslyst må du stille med selv!

mailto:anders@hardraade.no


  

AKTIV SOMMER

Mail: ragnar@hardraade.no Telf: 936 12 263

Som fortalt sist, har vi kjørt Aktiv Sommer i år også.

Tidsrom lørdag 18 juni til søndag 3 juli, fra klokken 10 til 20 på Byggeplassen og evt Storøya hvis 
Sæheimr ligger der.

Vi nærmer oss innspurten nå og har vel ikke den hele og fulle oversikt, men de meldingene som har kommet 
tyder på at det har vært positivt i år også.

Vi ønsker å kunne tilby:

- Vertskap, info guide og en kaffetår ved bålpanna.

- Båtbygg, fortelle og demonstrere i f t hvilke kunnskap du har.

- Smie, vise smiing av saum. I noen grad la gjestene få prøve.

- Seil; vise frem seilduk fortelle om prosjektet, vise tegning av ferdig skip på beddingen.

- Salg, ha et tilbud av salgsvarer i boden, så langt det er praktisk mulig.

- Tilbud til barn; armbånd med runer, slingre snor, leker; balanse og 'vippe av pinnen' etc.

- Ro Sæheimr og Vilje.

Dette er en ambisiøs liste. Vi må nok innse at det blir ikke helt slik hver dag, men hver dag har vært betjent. 
Ingen har kommet til «tomt hus» og det er kanskje det viktigste, å bli møtt av noen som kan fortelle og vise litt.
Besøket har vært bra. Sola skinner.

 

mailto:ragnar@hardraade.no


  

Treskjærergruppen:

Mail: henrikmoen1@gmail.com, Telf: 905 59 970

     

Per Berger har skåret ut navneskilt til Saga Sæheimr  som skal monteres på båten vi får låne i sommer for ro og 
segle trening.

Rokassene til båten vår begynner å bli en fin samling. 6 ferdige til nå takket være en stor innsats fra Terje Marka og 
Ken Gorman. 

Resten av gjengen skjærer ut fine sider stykker til kommende kasser. 

Treskjærergruppen:

Mail: henrikmoen1@gmail.com, Telf: 905 59 970

     

mailto:henrikmoen1@gmail.com
mailto:henrikmoen1@gmail.com


  

Besøk på Byggeplassen

Mail: ragnar@hardraade.no Telf: 936 12 263

Besøk på Byggeplassen

Mail: ragnar@hardraade.no Telf: 936 12 263

Onsdag 8 juni var en travel dag på byggeplassen.

Vi hadde til sammen 3 grupper på besøk!

Midt på dagen kom en gruppe eldre fra Hole kommune, ca 20 pers. Ragnar tok seg av dem.

Ca klokken 17 kom en gruppe på 80 personer fra en konferanse på hotellet, de ønsket fullt opplegg med smie, 
båtbygg, søm/seil og salg.

Klokken 19 kom Drammen Husflidslag, mellom 15 og 20 personer. De ønsket guiding, en kaffetår og salg.

Sabla bra. I tillegg til at det gir kroner i kassa får vi spredt det gode budskap. Flott markedsføring.

 

mailto:ragnar@hardraade.no
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DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Mail: erlandroed@gmail.com Telf.: 928 89 225

9.juni siste dagen med DKS. Her har vi besøk av 7.klasser fra Benterud Skole.
Full fart og alle koser seg. Redaktøren fikk blomsterkrans på hode, stor stas.

mailto:erlandroed@gmail.com


  

Salgsgruppen har fått kjørt seg i juni.
Mye besøk på Byggeplassen i tillegg til Aktiv Sommer. Salgsboden er snart ferdig og vil lette arbeidet for gruppen 
mye. Da kan vi ha sakene stående i stedet for å måtte pakke opp og pakke bort hver gang.
Denne aktiviteten betyr mye for oss da vi gjennom å promotere oss tjener penger som vi sårt trenger. Det er en vinn-
vinn situasjon. 
Nina er en ny støttespiller for Anette. (Er ikke fullt så morsk i virkeligheten) 

Det er salg av diverse viking- og Hardraade ting, smykker, bøker, perler, treskjærer-ting osv. 
Salg er viktig for foreningens økonomi og rekruttering/promotering. Ta gjerne kontakt med  ragnar@hardraade.no 
for mer info.

Har du en kremmersjel i deg og/eller har interesse for salg/markedsføring, så bli med!

SALGSGRUPPEN:
Mail: ragnar@hardraade.no Telf: 936 12 263

mailto:ragnar@hardraade.no
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Verktøygruppa holder Byggeplassen med skarpe verktøy i tillegg til båtklemmer og annet utstyr som vi trenger 
mye av nå.
Vi prøver å få igang noe på onsdager på Hole Arbeidsenter fra 1800 til 2000.

I tillegg jobber verktøygruppa mye med opplæring, trening og vedlikehold av båtene Saga Sæheimr og Vilje.

Vi trenger noen som kan hjelpe til med å slipe høvler og annet utstyr et par timer i uka på torsdager eller 
lørdager.

                                                  
                                                             Rotur på fjorden, blir ikke bedre en varm sommerdag.

VERKTØYGRUPPEN:

Mail: momolteb@online.no, Telf: 913 59 545 

mailto:momolteb@online.no


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 1:

Mail: hildehelene@gmail.com, Telefon: 402 91 410  

Om du ønsker deg ei linskjorte, så syr Tekstilgruppa denne for deg. 
Du betaler kun for materialene (ca 500-600,- pr skjorte) 
Vi er tilstede i Småkårstua på lørdager om du vil bestille. 
Ta kontakt med Kristin eller Hilde Helene som tar nødvendige mål og kan svare på eventuelle spørsmål.

Om du ønsker billigere lin må du skaffe dette selv på Ikea, samt vaske og stryke det før du leverer det tll tekstilgruppa. 
Du trenger 2,5 meter.

Jeg viser til tidligere utsendt invitasjon til Plantefargingssamling 19.-21. mai 2022.
Flere har gitt meg tilbakemelding om at de ønsker å delta - men de er på ferie denne uken rundt 17. mai.
Vi har pr i dag kun 2 påmeldte, ergo har vi bestemt oss for å utsette samlingen til høsten.
Opplegget blir mye det samme, men på høsten vil vi ha et rikere mangfold av sopp og vekster å sanke fra. 

Ny dato for samlingen blir 1. - 3. september 2022. Samme sted og opplegg.

Da håper jeg det passer for alle som har lyst :) 

Skriftlig påmelding ønskes på mail eller pm på min facebook.  

Mvh Hilde Helene
 

mailto:hildehelene@gmail.com


  

TEKSTIL-  og SEILMAKERGRUPPEN, side 2:

Mail: hildehelene@gmail.com, Telefon: 402 91 410  

Sommervarmen har gjort at veverne har tatt litt fri, og nydt livet ute i steden.

Noen ildsjeler fra tekstilgruppa har vært tilstede på aktiv sommer - stor takk til dem. 
En ekstra takk til Bente for oppmuntring med kaker og kringler.

Tekstilgruppa og seil var også med på stand på Eidfjord vikingfestival. Vi sydde, viste brikkevev og snakket 
om seilprosjektet. Alt i alt en meget vellykket helg. Noen bilder fra festivalen legges med.

Ellers syr tekstilgruppa bestilte linskjorter så fort de klarer � �

Ønsker alle en riktig god sommer, og husk å melde deg på Innføring i plantefarging som blir arrangert første 
helgen i september - om vi får nok deltakere selvfølgelig.

Ole Anders 
lærer å sy i ull.

Hilde Helene, Andrea 
og Ann Barbro.

mailto:hildehelene@gmail.com


  

MÅNEDENS FILMER:

En liten filmsnutt som forteller om samarbeidet med Skue Sparebank

En ny film fra Jan Petter Lilja Bye. Hvor heldige vi er som har så mange dyktige og positive mennesker med oss.
Nyt filmen.

Hvordan bygges et vikingskip. Film nr. 3 av Lucas Stephens.

https://www.youtube.com/watch?v=fHOi_h97xRw

https://www.youtube.com/watch?v=o56_H5QM0_U&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s

https://www.youtube.com/watch?v=tH9wFXat7QU&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=fHOi_h97xRw
https://www.youtube.com/watch?v=o56_H5QM0_U&list=PLex6siPf9uAdPfBv-QMQ_O1FCzarbMc1s
https://www.youtube.com/watch?v=tH9wFXat7QU&t=9s


  

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 under Hardraade Vikingskipforening og 
på hjemmesiden vår www.hardraade.no

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

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