Dauphinen
Medlemstidning jan/feb 2017
Var hälsade kära Gotvikare!
Året har startat med alla gråa toner ni bara kan tänka er...men det innebär ju att det bara kan
bli bättre?
Min tid som Drots närmar sig sitt slut, tyvärr har jag ingen ersättare i dags datum, hoppas att
det finns någon som kan ta sig an uppgiften på årsmötet?
Årsmötet kommer att äga rum på St Egon, fredagen den 17/3 kl 20. Vi har inga tunga punkter
att avhandla så jag räknar med att vi snarast kan återgå till det barbari som föregick Egons
ankomst till Gotvik.
Ser fram emot många kära återseenden på event och medlemsträffar.
För Drömmen, eder Drots Katarina Krognos af Ystad

Från Baronparet januari AS LI
Sedan vi senast hördes har mycket hänt här uti Gotvik. I slutet av Oktober hölls Festivalo de Caderas,
förtjänstfullt ordnat av Alfhild de Foxley, Olof Vinter och Julia Margaretesdotter som autokrater och
Leonardo di Pergola och Sofia Olofsdotter som ansvariga för banketten. Men deras arbete var bara
början, många andra Gotvikare, och icke Gotvikare, gjorde viktiga insatser: Ysabel da Soriano som
stod för alla dekorationer och mycket annat arbete, Catriona de Urqhart från Attemark som på kort
varsel hoppade in i köket, Emoni de la Fère, som aldrig kan hålla sig därifrån… ja listan kan göras
mycket lång och vi tackar er ur djupet av våra hjärtan – utan er skulle vi inte kunna uppleva den
skönhet och glädje som ett event innebär.
Baronen var tyvärr inte närvarande under Festivalo de Caderas, då han var i Norge för att undersöka
kommande kontakter, allianser och möjliga landförvärv för Gotvik- Gotviks storhet ligger, som vi alla
vet, honom varmt om hjärtat.
Under Festivalo de Caderas delades följande baroniella utmärkelser ut: Cis de Conway och Jacob
Silverstielk förärades St. Egons hjärta och Emoni de la Fère fick som den först i baroniets historia
mottaga Gotviks vägfarare, en utmärkelse för dem som lämnat Gotvik, men som ändå lever i vårt
minne och som vi saknar.
I december samlades så Gotvik för att betvinga mörker och kyla med ljus och glädje, och en
myckenhet god mat på Gotviks julfest, vilken hölls på Ysabels faders gård. Här sågs nya och ny-gamla
ansikten bland de välkända och vi inte bara åt och fick julklappar utan dansade också. Vi kunde också
glädja oss åt högadligt besök från Ulvberget då hertiginnan Vanna och baron Nicholas gästade festen.

Kort efter julfesten var det dags för baronessan att bege sig till kröningen av William och Isabetta, ny
konung och drottning av Drachenwald. Kröningen ägde rum i Aarnimetsä och var en storståtlig
tillställning, med god tillgång till bastu. Baronessan svor där trohet även å baronens vägnar och lovade
även att närhelst kungaparet så önskade förse dem med Gotviks allra ädlaste vara: sill.
Nu när dagarna blir ljusare, och havet förhoppningsvis lugnare, ämnar baron Måns bege sig på
krigståg i fjärran länder. Tillsammans med ädla kämpar från allt Nordmark ska han deltaga i de strider
som går under namnet Estrella War i det fjärran Atenveldt. Förutom baronen reser från Gotvik också
riddar Franz von Hohenklingen. Vintern och våren har dessa och andra kämpar åt att träna inför detta,
vilket är glädjande också med Gotviks försvar i åtanke.
St. Egon står också för dörren och vi hoppas att ni alla kommer att deltaga på denna fest, så att vi åter
får glädjen att möta er.

Aleydis, baronessa

Måns, baron

Datum att komma ihåg!



17/3-19/3 St Egon
17/3 20.00 Årsmöte under St Egon

Händer just nu:



Snart är det dags för årsmöte, fundera på vad du kan göra för att vi ska få ett så bra
år som möjligt.
Glöm inte bort att rekommendera Gotvikare till olika utmärkelser inför vårens
event.

Sankt Egons Fest 17-19 Mars, 2017
Det är med stor glädje som vi inbjuder Drachenwalds folk att fira Gotviks skyddshelgon sankt
Egon, som skyddar oss mot elaka bönder och sillregn. Detta år är det tjugo år sedan vi först
firade detta framstående helgon och hans ärorika bedrift att civilisera Gotvik. För att hedra
detta jubileum kommer eventet att på olika sätt synliggöra och dramatisera legenden om St.
Egon.
Innan St. Egon kom till Gotvik
levde folket i barbari, smuts och
mörker; dyrkande onda beläten
och sill. I åminnelse av denna
mörka tid kommer fredagsaftonen
att ha barbari, tiden innan St.
Egon, som sitt tema – detta är
tillfället att ikläda sig sitt grövsta
ylle, leta upp en tunika av säckväv
eller klä sig päls! Och äta sill!
På lördagen kommer så St. Egon
att befria oss från detta barbariska
tillstånd och vi kan kläda oss i
våra vackraste dräkter och njuta av
en överdådig bankett.
Det kommer att ordnas heavy
fighting och ansvarig för det är
baronen av Gotvik, Måns
Knutsson Kotte (Daniel Forsman).
Det finns också tid för Konst och Vetenskap: Om du vill hjälpa till att hålla i aktiviteter eller
föreläsningar, vänligen kontakta autokraterna.
På söndagen hålls SKA Nordmarks Årsmöte

Priser:
Vuxna:
Helgpass SEK 350
Dagspass Lördag SEK 250
Ungdomar (12-15 år):
Helgpass SEK 170
Dagspass SEK 120
Barn (0-11 år) gratis
Anmälan och betalning:
Anmälan görs på eventets hemsida: http://stegon.gotvik.se/
Sista anmälnings- och betalningsdag 5/3 2017. Betalning sker till Gotviks plusgiro 83 32
08-2 (Betalningsmottagare: SKA Gotvik)
Sovplatser:
Då vi sover på golvet: Tänk på att ta med ordentligt liggunderlag eller dylikt men försök att
inte ta upp allt för stor plats eftersom vi samsas om utrymmet.

Plats: (Löftadalens) Stuvs bygdegård
Stuvvägen 49, Frillesås
430 30 Frillesås
Vid behov av hjälp med transport, lägg ut en förfrågan på facebook-eventet
(https://www.facebook.com/events/361672417519800/). Annars kontakta autokraterna.
Autokrater:
Fru Katarina Krognos (Katarina Dahllöf)
Lady Ælfwynne of York
E-post autokrat: steward@st-egon.se
Matokrat:
Fru Åsa Fredriksdotter (Åsa Baihofer)
E-post matokrat: feastocrat@st-egon.se
Ansvarig marsk: Måns Knutsson Kotte (Daniel Forsman).
E-post: daniel@forsmans.net

Gotviks symöten vårterminen 2017
Sedan snart ett år håller Aleydis symöten hemma hos sig på torsdagseftermiddagar klockan
16-20 (även om vi rätt ofta drar ut på tiden en halvtimme till)
Så kom och sy eller pyssla. Eller bara umgås. Drick te, kolla i hennes ansenliga samling
dräktböcker.
Det bjuds ej på mat, men man får låna mikron och porslin och sånt om man vill.
Finns: Underbar katt, även om man knappt ser honom nuförtiden eftersom han är gammal och
ligger och sover. Symaskin, dräktböcker som sagt. Te.
Finns inte: kakor, man kan få ta med det.
Platsen är Utlandagatan 6D, tredje våningen. Det står Ro E Andersson på porttelefonen.
Tappar man bort sig har vi telefon 031-181145

Januari
26e
Februari
9e och 23e
Mars
9e och 23e
April
6e och 20e
Maj
4e. 18e är alldeles innan Dubbelkriget, så det är möjligt att det inte blir något symöte då pga
packningsbestyr.
Juni
1a, 15e

Symötena finns också som facebookevent i Gotviks facebookgrupp och det är bra om man
anmäler om man har tänkt komma.

Kontaktuppgifter:
Baronessa av Gotvik
Aleydis van Vilvorde / Eva Andersson
baronessa@gotvik.se
Baron av Gotvik
Måns Knutsson Kotte / Daniel Forsman
baron@gotvik.se
Drots / Ordförande
Katarina Krognos av Ystad/ Katarina Dahllöf
drots@gotvik.se
Skattmästare / Kassör
Cecilia de Conway / Cecilia Svensson
skattmastare@gotvik.se
Gold Key / Ansvarig för Gotviks lokal, materiel och utlåning
Olof Vinter/ Johan Bergman
goldkey@gotvik.se
Kastellaner / Nybörjaransvariga
Julia Margaretesdotter / Julia Rohdin
chatelaine@gotvik.se
Härold /Heraldikansvarig
Emund från Släp/ Tobias Källkvist
harold@gotvik.se
Marsk / Ansvarig för kämpalek
Einar Helsingr/ Einar Markskog
marsk@gotvik.se
Fäktningsmarsk / Ansvarig för fäktning
Katarina Krognos av Ystad/ Katarina Dahllöf
faktningsmarsk@gotvik.se
Bågskyttekapten /Ansvarig för bågskytte
Marc Sköldbane / Marc Josgård
bagskyttekapten@gotvik.se
MoAS / Ansvarig för konst och vetenskap
Ælfwynn of York / Stina Silverstielk
moas@gotvik.se
Nätmästare / Ansvarig för hemsidan och Medlemstidningen
Alfhild de Foxley / Linda Rosengren
webmaster@gotvik.se

