Hej kära medlem i Fornföreningen Fibula!
Det är åter dags att betala medlemsavgiften. Avgiften är som tidigare 20 € per familj eller
10 €/vuxen och 5 €/barn, detta gäller även våra juniorer, betalningsinfo hittar du nedan. I
vanlig ordning kommer vi ha årsmöten för medlemmar under året, följ oss gärna på
Facebook, hemsidan eller i tidningarna så får du mer information både gällande möten och
andra aktiviteter, då erbjuds en chans att vara med och påverka vår utveckling.
I år firar Vikingamarknaden i Saltvik 20-årsjubileum! Vi strävar efter att kunna lyfta
jubileet på olika sätt under året. En kick off inför säsongen hålls för Fibulas medlemmar
lördagen 4 maj. Mer information om programmet publiceras inom kort. Gutarnas Bågskyttar
från Gotland gästar oss i år igen under Kristi Himmelsfärdshelgen 30.5-1.6. Det blir Öppet
hus lördagen 1.6.
Kurser och andra återskapande aktiviteter är på gång i vikingabyn i allaktivitetshallen, håll
ögonen öppna! Vår juniorverksamhet är i full gång. Intresset har varit så stort att vi inte kan
ta in fler nya juniorer för tillfället, men gör gärna en intresseanmälan ändå så hör vi av oss
när det öppnar upp fler platser.
Vill du börja delta som aktiv viking eller bara är nyfiken på vad vi gör, kanske du känner dig
lockad av vikingatida stridsteknik, bågskytte, vårt vikingaskepp Borge Swyn, eller vill vara
med och arrangera marknaden? Du är varmt välkommen till allaktivitetshallen i vikingabyn
på onsdagar från cirka kl. 17.30. Det är ett ypperligt tillfälle att fila på vikingatida dräkten eller
umgås med likasinnade med ett intresse för det forntida. Vi hoppas på fler glada aktiva
vikingar!
Vårens och sommarens datum i Vikingabyn:
3.4 och 17.4 Hantverk med ull som tema från råull till spunnet garn. Från kl. 17.30.
10.4 Onsdagstalka med fokus på städning av långhus och kök, från kl. 17.30
13.4 Lördagstalka kl. 10-16. Anmälan till Hövding Tom per telefon eller mail (se nedan) senast
torsdag 11.4 för beställning av lunch.
24.4 Onsdagstalka från kl. 17.30
4.5 Kick off för medlemmar kl. 12-18
7.5 Vårmöte i Hallen i Vikingabyn kl. 18.30. Stadgeenliga ärenden. Holmgers Hird börjar
utomhusträningen för säsongen efter mötet.
1.6 Öppet hus med Gutars Bågskyttar. Preliminärt program kl. 12-18. Information publiceras närmare
tidpunkten.
3, 10 och 17.7 Onsdagstalka med fokus på marknaden.
19.7 Brandgatorna dras för marknaden.
22.7 Placering av försäljare på marknadsområdet.
31.7 Marknadsstädning.
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Betalningsinformation
Mottagare: Fornföreningen Fibula r.f., PB 11, AX-224 11 Godby
Mottagarens kontonr: Ålandsbanken FI79 6601 0010 0830 46
BIC/SWIFT: AABAFI22
Meddelandefältet: För- och efternamn samt födelseår på samtliga personer du betalar
medlemsavgiften för.
Ta kontakt:
Telefon: +358 457 34 27 500 E-post: info@fibula.ax
Webbsida: www.fibula.ax
Facebook: Fornföreningen Fibula, Holmgers Hird, Vikingaskeppet Borge Swyn
Adressregister: Fornföreningen Fibula r.f:s medlemsregister
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