
HARDRAADE -NYTT
Desember 2020 og Januar 2021

Hei alle glade Vikinger og Godt Nytt År!
Her kommer en oppdatering pr. 31.januar:

På tross av et stramt regime nå med påmelding og registrering i tillegg til krav om munnbind og 
spriting, stengte vi ned for dugnader fra midten av desember og ut januar.
Brakkesjuke og abstinens kan gi de rareste utslag, sånn som da Anders begynte å telle hvor mange 
cornflakes det er i en eske. 

 Nå er jo heldigvis smittesituasjonen synkende over hele landet (med unntak av noen lokale 
utbrudd). Vaksineringen er så smått igang så vi må kunne håpe at vi etterhvert kan åpne opp igjen.
Vi vil da fortsatt kjøre med fast dugnad på lørdager fra 1100 til 1500. Torsdager fra 1400 til 1800 og
søndager fra 1200 til 1600. 
Det er veldig mye jobb som skal gjøres. Vi vil prøve å få igang hjulene (årene) i så stor grad som 
praktisk mulig.

En gledelig nyhet er at vi har fått aksept for å komme inn under gaveforsterkningordningen til 
Kulturdepartementet. Dette betyr at vi får en betydelig støtte derfra. 
Vi har også fått innvilget støtte fra flere andre, som i tillegg til løpende avtaler har gjort at det har 
kommet mye penger inn på kontoen i januar.
Vi takker ydmykt alle som bidrar og dere skal vite at pengene blir brukt med nennsom hånd og 
under streng kontroll av styret. Det er fortsatt langt igjen til vi har fullfinasiert skipet så alle bidrag 
mottas med takk.
Hvis alt går som vi håper, skal vi avvikle årsmøtet på Hole Arbeidssenter den 25 februar, men på 
grunn av smittereglene er det fortsatt usikkert om det går.
Veldig hyggelig hvis mange kan komme. Det vil bli gitt en generell informasjon etter årsmøtet.
Vi sender selvfølgelig ut innkalling med regnskap og årsberetning.

For gruppene er det naturlig nok ikke mye å fortelle denne gangen.

Verktøygruppen: 
De jobber ufortødent videre med det som er mulig.

Treskjærergruppen: 
Her jobbes det videre med rokasser først og fremst, men det blir ikke så mange timene nå.

Byggeplass-gruppen: 
Beddingen med tak fungerer flott. Men også her minimal innsats i denne perioden. Noen har 
benyttet sjansen til å fikse litt her og der, forsterke litt og justere litt, men ingen fulle dugnader.



Gjentar fra sist at vi må ha på plass en mulighet for å dampe (steame) bordene slik at de kan bøyes i 
den fasongen vi trenger. Her må vi ha en eller annen form for steamgenerator. Hvis noen vet om noe
eller har noen gode ideer, hører jeg veldig gjerne fra dere.
Ellers så fortsetter vi å rydde og organisere det som ligger rundt beddingen, med tanke på 
snørydding.
Vi har kjøpt en ny snøfreser som virkelig kom til nytte da vi fikk endel snø.

Smedgruppen: 
Her har vi bestilt en ny esse som skal gi oss mulighet for å øke produksjonen. Satser på at viruset er 
på flukt når vi får essen, slik at vi kan ta den i bruk for fullt.

Tekstilgruppen:
Tekstilgruppen har de samme restriksjonene som alle andre. Hilde organiserer grupper når det blir 
mulig.
Påmelding skjer til Hilde Helene Wergeland. Hun sender ut info.

Barne/Ungdomsgruppen:
 Her fortsettes det med å planlegge og å lage gode løsninger til aktiviteter. Informasjon kommer 
etterhvert som vi har noe å fortelle.

Forpleiningsgruppen:
Som nevnt sist, lages og serveres det ikke mat foreløpig. Vi får se hvordan situasjonen er utover i 
februar.

Web og Design:
Arbeider i det stille med å lage materiell for å presentere foreningen. Det som er gjort så langt har 
blitt veldig fint. Gleder oss til fortsettelsen.

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 meg (Tom Erik Andersen 40104488 eller e-post 
tom.erik@hardraade.no)  tilbakemelding på hvilke grupper dere er interessert i så legger jeg 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 

            Vennlig hilsen

Hardraade Vikingskipforening

       Tom Erik Andersen
              styreleder

mailto:tom.erik@hardraade.no


Noen bilder:

        

Et samarbeide med Thomas Klevjer gjør at vi kan tilby 
flotte trykk i flere størrelser og prisklasser.
Noe til julegaver, presanger til fødselsdager/merkedager.

Informasjonstavlene er kommet 
opp på parkeringsplassen.
Nå også med lys om kvelden.

Beddingen by night.
Har brukt dette bildet tidligere, men 
synes det er så fint at jeg tar det en 
gang til.



Minner om bildesalget vårt. Flotte kvalitetsbilder av Thomas Klevjer. 



 



 

Flott bilde også i vinternatten.

Beddingen i vinterskrud.
Spennende hva duken tåler, 
men det har gått veldig bra så 
langt.
Er heldige å ha noen som 
følger med hele tiden.
Takk gutter.


