Jubileumsveckan 1018
16-22 juli
Hjärtligt välkommen till 1018 års upplaga av Österhus Vänners Vikingavecka. Vi firar i år att
det är den 30:e upplagan och vi har glädjen att presentera en spännande vecka med aktiviteter
för alla smaker. Det finns även utrymme för egna upptåg.
Årets vikingavecka är den 30’e i ordningen och tillsammans skall vi göra denna vecka
minnesvärd.

Anmälan
1. Betala medlemsavgift och eventuella gillesavgifter för 2018
2. Anmälan till gillen och aktiviteter sker till anmalanosterhus@gmail.com senast
onsdag den 4 juli.
3. Fyll i Doodle för att underlätta vår planering
https://doodle.com/poll/iw3xbi8uvnhwtge6
I din anmälan skall följande finnas med:
Namn:
Ankomst- och avresedatum:
Ev. Specialkost:
Ev. Sjukvårdskompetens:
Ni kommer att få kvittens på er anmälan när den är mottagen.
För att din anmälan skall bli giltig skall medlemsavgift för 2018 och gillesavgift, om du
besöker gillena, vara erlagd. Betalningsinformation finns i slutet av denna inbjudan.

Hållpunkter & Nyheter:


Segling Måndag-tisdag 16-17/7. Var med på 1 eller 2 seglingar med övernattning.
Flytväst & nykterhet krav vid segling. Anmäl vilka dagar du kan och vill vara med till
hrafn@mail.se och i doodlen. Praktisk information skickas till de som anmält sig.



Österhusruset kommer tillbaka



Österhus Museum: Upplev vår gemensamma historia. Har du gamla bilder, kläder,
utrustning eller annat som du vill låna ut under veckan så kontakta styrelsen



Modevisning, leta fram dina gamla ”vikingapaltor” och delta i modevisningen



Musikkväll: Hålls på onsdagen, Odrörer öppnar och mat kommer finnas till
försäljning. Vill du köpa mat så behöver vi veta detta för att kunna planera inköpen,
Anmälan krävs i doodlen



”Speakers Corner”: Här kommer det vara fritt fram att berätta ”Ankedoker”, skrönor,
recitera Havamal eller vad man nu vill berätta.



Marknad & vikingaloppis. Sälj dina egengjorda alster eller gamla saker till andra i
föreningen. Bord och plats kommer erbjudas under onsdag-lördag.



Österhög: Vi kommer högtidligen inviga vår minneshög Österhög



Hantverk, under veckan har du möjlighet att visa upp eget hantverk och ges möjlighet
att lära andra.



Mannaminut: En gammal tradition kommer tillbaka. Många har hört talas om den, få
har upplevt den, men i år finns möjligheten för den som törs att uppleva
Mannaminutens alla sidor i den nyskapade ”Rölp-lunden”



Arbetsdag & Stormöte: Vi gör en gemensam insats för Österhus på Torsdagen, vi
avslutar med ett stormöte, där Resegruppen kommer presentera sina förslag till
föreningsresa……



Öppet Hus: Vi håller i år Öppet hus för vänner, grannar & barn på
tisdagen den 17/7 mellan klockan 11-16. Vill ni vara med och hjälpa till så kontakta
Madeleine Ellesjö.



Dagsvärdar: Det kommer varje dag finnas en dagsansvarig i vikingabyn. En person
som kan svara på frågor, ta hand om nya medlemmar och visa folk till rätta.

Ars och fridar!

Program
Måndag 16/7

Segling etapp 1 med ev. övernattning ombord. Årets seglats är tänkt
att ske i två etapper med möjlighet till en eller två dagar
Samling med 10-färjan vid Hrafn.
Anmälan vilka dagar du kan och vill vara med till hrafn@mail.se
och i doodlen.

Tisdag

Öppet hus kl 11-16.
Segling etapp 2

Onsdag

Marknad/loppis av och för medlemmar.
Odrörer premiäröppnar på kvällen med allsköns härliga drycker.
Det kommer också under kvällen finnas möjlighet att köpa
vikingatida Wraps, anmäl dig i doodlen.

Torsdag

18.00

Musikkväll

10.00

Arbetsdag (ÖV bjuder arbetare på lunch)

17:00

Stormöte

Under dagen öppet för andra aktiviteter såsom hantverk
Marknad/loppis av och för medlemmar
Fredag

16.00
Samling
Odrörer håller öppet.
Marknad/loppis av och för medlemmar
Välkomstdrink
Hirdsamling
Rundvandring nya medlemmar
Historiskt 30-års Gille

Lördag

13:30
Samling till Tingsskål på tunet
14.00
Ting
Österhusruset
Hantverk för de som vill
Marknad/loppis av och för medlemmar
Odrörer håller öppet och erbjuder mjödprovning
18.00
Gille & musik

Söndag

Städning

Odrörer kommer att hålla öppet onsdag, fredag och lördag med möjlighet att prova
spännande mjöder från hela den kända vikingavärlden.

Deltagarinformation
Kör långsamt förbi Bo och Margots hus (vita huset med paraboler) där max 10km/h gäller. Tuta två gånger
som en signal att du tillhör Österhus vänner.
Parkering sker på parkeringsplatsen vid hygget. Gäller även släp. Bilar får införas i området för av- och
pålastning. Bilar får endast framföras på vägen.
Boende:
Nytt för i år blir att de två övre tältlundarna kommer att ”vara lugna”, dvs här skall de som vill sova i lugn
och ro kunna göra det. Tältlunden närmast vägen reserveras för ”lugna” Vikingatält och den nyaste övre
tältlunden för plasttält. I Kåtalunden reser vi historiska tält, här kan det förekomma fest och stoj fram på
småtimmarna.
Fråga Dagsansvarig om du är osäker. Marknadstält kan stå nedanför tunet. Observera att tält räknas som
privat egendom och får ej beträdas utan ägarens tillåtelse.
Långhuset får användas för övernattning i mån av plats fram till 11.00 torsdag 19 juli. Långhuset skall varje
morgon vara städat på personliga tillhörigheter, det gäller både moderna ting, såväl som vikingatida sovdon
och kläder. Detta är extra viktigt på tisdag då vi håller öppet hus. Tänk på att festande och stojande kan
pågå långt in på småtimmarna så i långhuset övernattar man på egen risk, det är ingen plats att övernatta på
om man vill vara ostörd.
Under Öppet hus dagen på tisdagen, när vi har externa besökande,
påbjuds nykterhet i Österhus denna dag.
Efter kl 11.00 påbjuds vikingatida klädsel, don och liv i hus och på tun. Detta gäller naturligtvis också för
gillen och övriga programpunkter.
Reservation finns i samband med öppet hus dagen för utifrån kommande gäster.
Under veckan samt under fredagens gille och lördagens musikkväll, tar var och en med egna mat- och
dryckesdon. Vid gillet bjuder föreningen på alkoholfri dryck och eventuellt mjöd. Medhavd dryck hanteras
diskret och förtäres i horn, mugg eller krus. På fredagens och lördagens gillen gäller 18 års åldersgräns och
krav på medlemskap i Österhus vänner.
Alla som deltar under vikingaveckan kommer att anvisas vissa arbetsuppgifter vilka kommer att anslås, och
detta gäller främst i samband med gille såsom städning, matlagning, disk mm. Om du har något särskilt
önskemål, tala med någon i styrelsen.
Vid segling med Hrafn gäller nykterhet och flytväst samt simkunnighet. För övriga förhållningsregler vid
segling ansvarar hövitsman.
Under veckan finns det möjlighet för arbete på hus och mark. Arbetena som behöver utföras kommer att
anslås, men egna initiativ uppmuntras i vanlig ordning. Tänk på att städa arbetsplatsen efter dig. Vid tungt
arbete och arbete med maskiner ska erforderlig skyddsutrustning användas.
Inget sådant arbete får utföras utan tillstånd av styrelsen.
Allemansrätten gäller men styrelsen uppmanar medlemmar att inte beträda
bryggan i Hofstan.
Östersunds kommun och Österhus Vänner tillämpar sopsortering. Sortera era
sopor noga i miljöstationen.
Inga eldar/eldstäder eller ljus och lyktor får lämnas utan uppsikt. Om eld i eldstaden eller dylikt skall hållas
under natten skall eldvakt utses. Inga eldstäder får uppföras utan godkännande av styrelsen eller annan
prominent person. Ta hänsyn till vinden innan ni tänder eldar. Hus och tält är brandfängda. Det är vars och
ens skyldighet att kontrollera att vattentunnor finns med vatten i ens närhet samt var brandsläckare och
annan brand-bekämpningsutrustning finns. Vid eldning i långhuset skall båda dörrarna vara olåsta.

Betalningsinformation
Medlemsavgiften betalas in på bankgirokonto 139-3404
Ange namn, adress och e-postadress på meddelandefältet.
Avgift för 2018:
* 0-17 år: 25 SEK/år
* 18-24 år: 150 SEK/år
* 25 år och uppåt: 300 SEK/år
* Gillesavgift: 100 SEK fredag och 100 SEK lördag.
I år tar vi inte emot anmälningsavgift och gillesavgift från utlandet då avgiften för detta har
chockhöjts. Betalning sker kontant på plats.
Österhus Vänner
C/o Johanna Janzén
Holmvägen 15
194 35 Upplands Väsby

Kontakt:
Mail : info@osterhusvanner.se
Telefon: ordförande
Joakim Espell
Telefon v. ordförande
Anders Westin

070-650 62 76
070-601 70 27

Vatten behöver den som kommer till bords,
värme och vänliga ord.
Gästfritt sinnelag möter han gärna,
tilltal och tystnad.

