Temakvelder på Midgard våren 2018
Temakveldene er et samarbeidsprosjekt mellom medlemmer av Borre Vikinglag, Borrefylkingen og
Midgard historisk senter, og arrangeres den første tirsdagen hver måned, fra kl. 18-21 og foregår på
Midgard.
Vi får bruke kafeen og auditoriet med lerret, Vi kan klippe stoff, spikke, sage ol bare vi rydder
ordentlig opp etter oss. Man må ha med materialer og redskap selv med mindre noe annet blir
oppgitt.
Kveldene kommer til å inneholde et stort eller flere mindre temaer relatert til vikingtid og jernalder.
Temaene kommer i stor grad til å være håndverks- og håndarbeidsretta, men det kommer også til å
være innlegg om vikingtid og jernalder som handler om andre ting.
Vi bruker bla youtube videoer til å lære mer og til å forberede ting vi har lyst til å prøve.
Vi oppfordrer til at man prøver seg på de aktivitetene vi legger opp, men det er ingen krav om det.
Tanken er at dette skal være en enkel og spennende måte å lære nye ting på, få mer kunnskap både
for vår egen del og for å kunne formidle vikingtid på markeder ol til publikum.
Noen av tingene kommer vi til å prøve oss på Midgard, andre ting kan vi gjøre ute ved Gildehallen,
på lekeplassen eller i Gildehagen. (Nytteveksthagen ved Gildehallen).
Men vi skal ikke bare være flinke og faglige, vi skal skravle og kose oss også!
Det blir kaffe og te og sannsynligvis vafler.
Har du ideer til temaer vi burde ta opp, kan noe du har lyst til å lære bort eller vise fram eller noe du
vil fortelle om eller bidra på andre måter, er vi veldig mottagelige og interesserte!
Her er oversikten over temaene vi har pønsket ut for våren. Alle temakveldene blir lagt ut som
arrangement på facebook sammen med mer info om temaene. Er du ikke på facebook kan du søke
på @hallenoghagen
På noen av møtene kan ikke annonserte småtemaer også dukke opp.

6 Februar: Juletretopper!
Vi utforsker hva man kan bruke juletretopper til; tvarer, opphengskroker og knagger for eksempel.
Vi skal også se videoer om vidjer for å finne ut: hva er det, hva bruker man det til og hvordan lager
man dem og ikke minst når på året kan de lages.
Det vises også videoer om hva man kan lage av bjørkekvister, fordi det er hovedtema neste gang. Så
vi trenger å få ideer til hva vi kan lage, som sopelimer, matter og piskeris, hva vi trenger for å lage
det og hvordan man gjør det.
Ta med spikkekniv, hansker og juletretopper, furu skal være best, men vi tar det vi har.

6 Mars: Bjørkekvister!
Vi lager ting av bjørkekvister: sopelimer, matter og piskeris er gode kandidater. Vi skal også se
videoer om knusk og opptenning med ildstål som forberedelse til neste gang

3 April: Tenne ild uten fyrstikker
Bruk av ildstål, knusk ol for å tenne opp. Hva er knusk og hvordan lager man det? Kan man bruke
noe annet? Knut Roger forteller og lære oss hvordan man gjør.
Har vi flaks får vi også et foredrag om ildstål og hvilke typer som er funnet i Vestfold.
Vi finner ut hva spinnekrok er og hvordan man lager det som forberedelse til neste gang.

8 Mai: Snorer og spinning
Vi ser på forskjellige måter å lage snorer på, man kan prøve snoregaffel og slindring.
Vi prøver oss på å spinne på spinnekrok og håndtein og får vi tid ser vi videoer om hvordan man
kan spikke en skje, så kan vi prøve ved Gildehallen en annen dag.

5 Juni: Nålebinding
Nålebinding, historikk, bruksområder, forskjellige typer sting. De som kan nålebinde fra før hjelper
de som ikke kan ennå med å komme i gang, vi viser fram forskjellige saker og ting vi har lagd og
prater om garn, nåler også videre

Vi har også planer om matverksted i Gildehallen, matdemonstrasjoner for publikum, diverse
praktiske aktiviteter som plantefarger og nyttevekstsanking, men her er vi på planleggingsstadiet
foreløpig.

