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Vi, ert älskvärda Baronpar hoppas att detta nya år
skall skall skänka ännu mer ära och ryktbarhet till vårt
fagra och djävligt väna baroni. Må sill fylla era magar
och öl porla som bäckar och skänka er skönhet och
rikedom.
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Nytt år betyder även att det börjar närma sig firandet
av vårt älskvärda och givmilda helgon St. Egon som i
år äger rum 8-10 mars och vi vill gärna veta vad våra
stolta undersåtar har för tankar och önskemål inför
detta event.
Det är dessutom önskvärt och viktigt att vi får in
rekommendationer på välförtjänta mottagare av våra
utmärkelser, så att vi kan uppmärksamma de som
belönas bör.
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Och glöm inte att ni alla är viktiga för Gotvik för utan
er är vi intet...
Astridh & Engli

Drotsord
Hej kära Gotvikare!
Jag måste börja med att tacka alla för
gratulationerna! Jag hoppas att tjäna er alla och hela
Nordmark väl medan jag har äran att vara er
furstinna. Vi har tur att jag fick Herr Marc till att bli
vice-drots tills Gotviks årsmöte, som blir den 8:e mars
på S:t Egon, där han kan ta över som drots och
ordförande. Jag hjälper honom så mycket som han
vill och jag vet att ni gör det med.
Sen vill jag påminna igen att vi behöver någon till att
ta kassörs- och krönikörsämbetena på årsmötet.
Enaro har varit kassör i 4 år och Druda har flyttat till
Holmrike, tack för ert arbete för Gotvik! Jag vill även
påminna att betala er medlemsavgift innan årsmötet
om ni har kanske glömt bort det. Som ni
förhoppningsvisst vet, då hade styrelsen bestämt att
det skulle vara ett datum för alla till att förnya sin
medlemsskap, så om ni betalar nu då får ni förnyat
tills 2014.03.31. Desto tidigare som ni betalar, desto
mer tid vinner ni!
Träningar och pysselkvällar börjar att ske oftare och
mer regelbundet, ni kan läsa mer om det på Gotviks

nya webbsida som ska lanseras nu i januari. Ibland
blir det ändringar på dessa tider som annonseras på
epostlistan och Gotviks Facebooksida, och ni kan
alltid kontakta ämbetsmännen direkt om ni har frågor.
Tack snälla Gotvikare för allt, och nu fortsätter vi ha
skoj tillsammans i vår medeltidshobby!
Jacquelyna furstinna (och snart inte längre drots)

Krönikörens
Hej igen!
Det här börjar lite likna ett (gubb)rockband som åker
på avskedsturné efter avskedsturné, men snart ska
jag verkligen sluta som krönikör.
Visst vill du ta över?
Druda

Nät-nytt
Hej alla glada Gotvikare!
Som vår kära Drots annonserade i förra numret av
Dauphinen har jag nu tagit över som Nätmästare
efter Arthur. Jag är i full gång med att förbättra
gotvik.se och räknar med att en ny fräsch version av
hemsidan kommer publiceras innan månadsskiftet.
För att kunna smycka hemsidan och göra den ännu
bättre efterlyser jag nu bilder från er!
Bilder på Gotvikare iförda medeltida mundering som
exempelvis hantverkar, fäktas, äter, fightas, vilar,
dansar, promenerar, samtalar o.s.v.
Givetvis kommer jag inte använda foton som kan
upplevas osmickrande.
Jag vill också att ni meddelar mig om det är någon
som inte vill synas på hemsidan så det kan undvikas.
Vi ses på webben!
Caroline
webmaster@gotvik.se

Sankt Egon
Ämbetsmän sökes!

8-10 mars 2012

Ny krönikör behövs omedelbart eftersom Druda har
redan lämnat Gotvik. Hör av er till baronparet eller
drotsen så fört som möjligt.

Det är med stor glädje vi inbjuder Nordmarks folk till
det årliga firandet av Gotviks skyddshelgon Sankt
Egon, som skyddar oss mot otäcka bönder och
sillregn.

Ny kassör sökes till att ta ämbetet på nästa årsmöte.
Hör av er till Enaro eller drotsen.

Om ni önskar hålla i föreläsning eller workshop,
kontakta autokraten.
Plats: Rävlanda föreningsgård, Rävlanda

Fler event i Gotvik!
Gotvik måste hålla fler evenemang. Självklart blir det
ett S:t Egons evenemang, men vi har ingen datum
ännu. Vi kan hålla Midsummer Party, men det kan
inte vara något officiellt SCA-evenemang eftersom
Drachenwald 20-årsfest och kröning är denna helg.
Sen finns följande Drachenwaldevenemang som
behöver ansökan:
Kingdom University (8-10 Nov 2013)
12th Night Coronation (3-5 Jan 2014).
Kanske tycker du att vi skulle köra på en av dem?
Eller har idé för annat evenemang? I så fall, hör av
dig till drotsen! :)

Priser:
Hela helgen 300:Dagspass lördag 200:Ungdomar (12-15 år) Halva priset
Barn (0-11 år) Gratis
Betalning till PG 83 32 08 - 2 SKA Gotvik.
Sista dag för anmälan är 24 februari och sista dag för
betalning 28 februari
Autokrat:
Engli Ingimarrsson (Daniel A Johansson)
+46 707 87 61 14
autokrat©st-egon.se
Anmäl er på www.st-egon.se

Kämpalek
Tisdagar kl 18
Lördagar kl 11
Samling i Gotviks lokal på Backavägen 6.

Hantverk i lokalen
På lördagar är det relativt ofta pyssel i lokalen från kl.
11, dvs samtidigt som kämpalek och fäktning.
Vilka lördagar det finns folk på plats annonseras på
e-postlistan och i Gotviks facebookgrupp.

Härold
Pedher Mikælsson / Per Berg
harold@gotvik.se
Bågskyttekapten
Engli Ingimarrsson/Daniel Johansson
0707-876114
engli@ingimarrsson.se
Fäktmarsk
Jacquelyna de Bellmont
drots@gotvik.se
Chatelaine (nybörjaransvarig)
Katarina Krognos / Katarina Dahllöf
070-8781844
chatelaine@gotvik.se
Keeper of the golden keys (uthyrning)
Nicolas / Niklas Blixt
070-5257233
goldkey@gotvik.se
Gotviks webbplats
www.gotvik.se

Kontaktuppgifter

Gotviks forum

Baron av Gotvik
Engli Ingimarrsson / Daniel A Johansson
E-mail: baron@gotvik.se

Är en del av forumet på www.nordmark.org

Baronessa av Gotvik
Astridh Torkilsdotter / Marika Johansson
baronessa@gotvik.se

gotvik@yahoogroups.com
Gå imed: http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och följ instruktionerna.

Drots (ordförande)
Jacquelyna de Bellmont / Martha Dis Brandt
drots@gotvik.se
Skattmästare (kassör)
Enaro / Einar Markskog
0733-663396
skattmastare@gotvik.se
Marsk (kämpalek)
Horace Eastbourn/Joshua D Carney
marsk@gotvik.se
Minister of Arts and Science
(Konst- & vetenskapsansvarig)
Cathla inghean uí Cathail / Camilla Kästner
moas@gotvik.se
Krönikör (ansvarig för medlemstidning)
kronikor@gotvik.se
Nätmästare
Caroline av Gotvik / Caroline Blomgren
webmaster@gotvik.se

Gotviks e-postlista

Gotvik på Facebook
www.facebook.com/groups/7431806516/

Om Dauphinen
Baroniet Gotvik är en del av ”The Society of Creative
Anachronism Inc.” (SCA). SCA är en ideell, politiskt
och religiöst obunden förening som samlar de som är
intresserade av åren 600-1600.
Dauphinen ges ut av den svenska föreningen SKA
Gotvik och gör därför inte anspråk på att återge
SCA:s officiella ståndpunkter. För innehållet i
Dauphinen svarar artikelförfattarna själva, där inte
något annat anges.
Bilderna är hämtade från: www.heraldicclipart.com
Planerad utgivning 2013:
Januari, mars, maj, juli, september, november
Skicka material för införande till:
kronikor@gotvik.se

