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Täljabladet
Hitintills har vi skickat ut
Täljabladet både i pappersform och elektroniskt, men från
och med detta nummer är det
slut med pappersvarianten.
Calle Ahlström som jobbat
med Täljabladet i många år ber
att få tacka för sej och vi tackar
honom för allt jobb med detta.
Kanske finns det någon annan i
föreningen som vill ta fram en
ny layout och eventuellt även
ta hand om Täljabladet i
fortsättningen.

inför årets seglingssäsong. Två lager tjära som vanligt och ny
slitköl.
Ett av våra nya tält har kommit så nu ska vi tillverka
tältpinnar innan vi kan inviga det.
Just nu, lördagen den 7:e juni, finns Tälja på Kymmendö och
ska vidare till Görans ställe på Fiversätraö. Där ska hon ligga
ett par veckor i juni.

Vikingamarknad i Borre 4 - 6 juli
Den 28:e juni åker ett gäng till Vikingamarknaden i Borre via
ett besök hos Föreningen Vikingaleden i Nysäter och
vikingaskeppet Glad av Gillberg. Efter besöket i Värmland
gör vi ett uppehåll i Oslo och visar upp Tälja vid
Vikingaskeppshuset på Bygdøy. Det är ju här
Osebergaskeppet och Gokstadskeppet finns utställda.

7 juli - 16 augusti
Inget planerat! Idéer? Birka?

Skeppen samlas 16 - 17 augusti
Vi planerar att segla Tälja från Mälarhöjden till Galärvarvet.
Med kräftor och övernattning på Årsta Holmar och brunch
på Loopen Marin precis som förra året. Vi hoppas få med
några flera båtar till detta. Är du intresserad hör av dej till
styrelsen.
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Reklamfilm
Vi har fått en trevare från
Jackpotjoy som vill ha en
vikingabåt för reklamfilmsinspelning!!!!!!! Men inget är
bestämt.

Intresseanmälan
Det finns möjligheter att göra
en preliminär intresseanmälan
om deltagande någon/några
dagar 16-24 augusti via
nedanstående något kryptiska
länk: http://doodle.com/
he4par4qg8d4ruq7

Täljayxor
Föreningen har ett antal yxor
som användes under
byggnationen. Vi kommer att
göra oss av med några av
dessa och tänker i första hand
erbjuda föreningsmedlemmar
att köpa. Yxorna är tillverkade
av K G Lindblad
www.hammarede.com
Är du intresserad hör av dej till
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Galärvarvet 18 - 22 augusti
Under veckan kommer Tälja att ligga vid Museipiren till
allmän beskådan. Det vore jätteroligt om vi kunde bemanna
båten åtminstone under eftermiddagarna bara för att sitta och
mysa lite och/eller ta en kvällstur. Är du intresserad hör av dej
till styrelsen.

Skeppen kommer 23 - 24
Liksom förra året arrangerar Sjöhistoriska Museet en
vikingamarknad. Vi kommer dit med Tälja och slår upp våra
tält. Dit kan man komma och hälsa på bara över dan men om
man vara med lite mera organiserat och bo i tält måste man
anmäla sig. Anmälan till styrelsen.

Höstmarknad på Gunnes Gård 6 - 7 september
Egentligen har anmälningstiden redan gått ut men det kanske
kan gå att ansluta ändå eller så kommer man bara dit över dan.
Å vi har ännu inte bestämt om Tälja ska med eller inte.....
Kattis håller i detta.

Vikingamarknad i Dubai 2 - 10 november
Vi har blivit tillfrågade om att deltaga med Tälja på en
vikingamarknad i Dubai. Man tänker bygga upp en
marknadsplats nere vid stranden mitt i stan med ett par
hundra vikingar och några båtar. Utöver Tälja har Stefnir och
Regin accepterat. Tanken är att vi ska ta ut folk på roddturer
och deltaga i sjöslag. Förutom betalda resor och försäkringar
får vi ett bra bidrag till föreningen. 7-9 personer kan få följa
med och för dessa gäller också att flygresan är betald men
även ersättning per dag. En person från föreningen kan
behöva sätta av upp till 3 veckor för att se till lastning/lossning
mm. Göran är utsedd av styrelsen till projektledare för detta
och det är han som kommer att välja ut lämpliga deltagare.
Bilden är nog
tagen från den
plats där själva
marknaden ska

styrelsen.

hållas.
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