Välkomna till hantverksträff, fackeltåg och
midvinterblot med Vikingagille på Foteviken!
PROGRAM
Hantverksträff:
Tid: Lördagen 11 december 2010
Öppet för allmänheten: 11.00 - 16.00
Fackeltåget:
Transport av vikingar med buss till Höllviken centrum 16.15
Ca 16 30 avgång för fackeltåget genom Höllviken tillbaka
till Foteviken och avslutas med eldfesten vid Hola stenar.
Vikingablotet börjar därefter: ca 18.30 (endast för vikingar)
Midvintergillet börjar ca: 19.30

Information om hantverksträffen

Det har varit en tradition hos oss på Foteviken att
samla vikingar till ett blot nära juletid. Det hela började för flera år sedan med att några vikingar frågade
oss om vi inte kunde arrangera ett blot som låg så
nära tidpunkten för det historiskt riktiga midvinterblotet som möjlig, dvs. runt den 21 december. Vi
gjorde så och med åren anslöt allt fler vikingar. Då
kom nästa förfrågan om vi inte kunde utöka till en
offentlig vikingamarknad också. Vi gjorde så samtidigt som vi lade marknaden tidigare för att få mer
besökare och detta fortgick fram till förra året.
Nu vill vi satsa på något delvis nytt. Anställda på
Fotevikens museum kommer tillsammans med frivilliga från föreningen Sveg, från andra vänföreningar
och från enskilda vikingar samt volontärer att tillbringa en troligtvis härlig lördag uppe i Vikingastaden. Under dagen glömmer vi inte bort barnen.
Hantverksaktiviteter för barn kommer därför att pågå
hela tiden. Fotevikens Museum planerar att visa upp
några av följande saker:

Brickband - Nålbindning - Slungning - Bakning Växtfärgning - Brummaretillverkning - Tenngjutning
- Svarvning - Spel - Trädymlingsarbete
Ni är hjärtligt välkomna att visa upp ert eget eventuella hantverkskunnande! Ni är självklart även
välkomna att sälja era vikingaprodukter under dagen.
Entréhusets butik: kommer att vara öppen men
endast som genomgångslokal för besökare till Vikingastaden inte som uppehållsplats. Ingen servering
kommer därför att ske i entréhuset. All verksamhet
kommer att vara förlagd till själva Vikingastaden.
Försäljning: Ni som vill sälja saker kan samsas om
platser inne i vikingahusen.
Marknadsföring: Vi kommer som vanligt informera
media och press m.m. men ingen större annonsering
kommer att ske.

Information om fackeltåget
(Eldfesten inför Jol)

Detta arrangemang är ett försök att skapa en värdig
och vacker ljustradition i Höllviken inför julen. Arrangemanget är öppet för alla intresserade organisationer och föreningar och givetvis också för allmänheten. Tidpunkten är lördagen den 11 december.
Vi samlas 16.30 på lämplig plats inne i Höllviken.
Här delas det ut gratis facklor till deltagarna. Sedan
går fackeltåget med musik i täten till Hola stenar vid
Fotevikens Museum. Av facklorna tänds bålet. Är
det en klar midvinterkväll ses eldskenet långt ut över
havet.
Detta första år kommer ceremonin vid bålet att bli
relativt enkel på det att vi i samverkan kan bygga ut
denna till kommande år.
Arrangemanget är helt opolitiskt och har ingen
religiös anspelning mer än det faktum att julen är en
vacker traditionsbärare i vårt nordiska kulturarv som
har traditioner tillbaka till vikingatid. Första gången
jul omtalas var på 900-talet under benämningen
”JOL”.

Information om Blotet och Vikingagillet

Efter det att allmänheten lämnat Foteviken efter
fackeltåget firas ett traditionellt vikingablot i den stil
som vi gjort under tidigare år. Därefter är det dags
för det stora Vikingagillet i Valhall.
Kostnad: Deltagande i gillet med mat 100:-/person,
betalas kontant på plats. Meddela vid mailanmälning
eventuella allergier eller specialkost.
Dryck: egen dryck får medtagas och drickas i Valhall.
Övernattning: Primitiv övernattning med egna
underlag och sovsäckar i Frejas uppvärmda hall i
anslutning till Valhall. Notera att Fotevikens stugby
är stängd i december.

SÅ HÄR ANMÄLER NI ER:
Anmälan: Gå in på www.reenact.se för registrering.
Anmälan senast den 30 november.
OBS: ange antalet personer som anmälan avser.
Allergi- eller specialkost? Anmälan är bindande.
Vid frågor maila oss gärna på sveg@foteviken.se.

Glöm inte nästa års vikingamarknad

Notera redan nu in vikingamarknaden i Foteviken
nästa år. Vikingaveckan blir som vanligt vecka 26.
Förmarknad: 30 juni och Marknad: 1-3 juli. Mer
information kommer att finnas på hemsidan www.
foteviken.se längre fram.

Amaprof

Detta är ett projekt som bedrivs i EU-regi och vars
syte bl.a. är att analysera relationerna mellan museer
och volontärer/frivilliga. genom jämförelser mellan förhållandena i Sverige och Danmark kan vi
gemensamt skapa bättre förutsättning för volontärbegreppet i Norden framöver..

