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Kjære sjøfarer!
Nå nærmer den store datoen seg fort! Torsdag 6. september kl. 20.00 sjøsetter
vi Klåstadskipet – som vil få navnet ”Saga Farmann”. Da håper vi at du kan
være til stede. Vær ute i god tid, vi forventer tusenvis av tilskuere. Fortvil heller
ikke hvis du ikke kan delta; begivenheten direktesendes på NRK1 fra kl. 20.25
til 20.55!
 
Umiddelbart etterpå blir det vikingfest i Foynhaven like ved for våre
støttespillere og alle andre interesserte. Her blir det musikk, vikingmat og mye
moro. Billetter kjøpes på Foynhagen.no, drikke kjøpes på innsiden.
 
Sjøsettingen og festen er samtidig starten på vår fjerde Vikingfestival, som
varer helt fram til søndag 9.9. Foruten marked, opptredener, sang, musikk og
mye annen moro har vi et tettpakket program med foredrag om ulike temaer fra
vikingtiden. For detaljer, se vikingsaga.no (programmet oppdateres
fortløpende),
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Rolf Krogh Sørensen har startet
arbeidet med å samle og utdanne

mannskapet til Saga Farmand.

Klåstadskipet står klar til sjøsetting
torsdag 6. september kl 20-21.

http://bit.ly/2PxS8Vg


Farmand Båtlag
Skipet vil få et profesjonelt
mannskap på 6, i tillegg til inntil 10
betalende passasjerer på hver
etappe. Vi vil rekruttere høvedsmenn
blant dem som allerede er tilknyttet
Oseberg Båtlag. I tillegg er
ytterligere fem av våre folk i gang
med fritidsskippereksamen. Deretter
vil de gjennomgå en omfattende
intern opplæring med sikte på å
kunne tjenestegjøre som
høvedsmenn på ”Saga Farmand”,
som skipet vil bli døpt.
 
Vi arbeider i disse dager med å
etablere et eget båtlag for det nye
skipet, og er svært fornøyde med at
Rolf Krohg Sørensen har påtatt seg
å lede dette arbeidet. Rolf har lang
erfaring som seiler, har bred
organisatorisk erfaring (han er nylig
pensjonert rektor) og har i tillegg
arbeidet med byggingen av
Klåstadskipet som frivillig i to og et
halvt år.
 
I forrige nyhetsbrev virket ikke
innmeldingsskjema - det er nå i
orden. De som ønsker å bli medlem
av båtlaget kan melde seg inn på
sagafarmann.no

På vikingodden bygger vi fortsatt
skip slik de gjorde for 1200 år siden.
For hånd og med autentisk verktøy.
Takk for at du er med og støtter oss!

Veien videre
Du vil motta flere oppdateringer etter
hvert som sjøsettingen nærmer seg,
inklusive informasjon om innmelding
i Farmand Båtlag, dersom du skulle
være interessert i det. I mellomtiden
vil vi gjerne benytte anledningen til å

ønske deg et riktig godt nytt år.
Og: Tusen takk for støtten!

 
Med vennlig hilsen

Stiftelsen Nytt Osebergskip
/ Oseberg Vikingarv
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