
Verksamhetsberättelse 2021

Även om Pesten fortfarande härjar i vårt land så har Frostheim haft ett produktivt år med många
aktiviteter.

Årsmöte och Styrelse

Frostheims årsmöte hölls den 7 Februari via Zoom. 24 medlemmar närvarade.

Ordförande: Johan Åström/Herr Eldgrim den Talföre
Kassör: Peter Törlind/Herr Alrune
Sekreterare: Ellen Carlsson/Fru Groa
Ledamöter: Tobias Nilsson, Zakarias Persson
Suppleanter: Anna Gezelius, Oscar Hinkkanen, Riia Chmielowski

Styrelsen har under året haft 14 möten via zoom.

Aktiviteter 2021

Medeltidsdagarna

Frostheims medeltidsdagar är ett evenemang vi anordnat under närmare 20 år, och är en mycket
omtyckt händelse. Detta år var första gången vi anordnade evenemanget ute på Grundet. Under detta
år har vi haft samarbete mellan Frostheim, Sunderbygruppen och Scouterna i Sunderbyn.

Under evenemanget får publiken se hantverk, fighting, fäktning, bågskytte, se smeder arbeta i
verkstäder osv. Musik och gycklare fanns också på plats till besökarnas förtjusning.

Vi försöker återskapa medeltiden på ett förståeligt sätt. I år hade vi tex en speciell utställning om
pesten på medeltiden.

Vi hade även en skattjakt för barn och publiken som var mycket uppskattat.  Under evenemanget
jobbade 51 personer med att göra evemanget möjligt, vilket motsvarar ca 1200 timmar ideellt arbete.

På grund av pandemin höll vi besökarantalet lågt, och totalt hade vi ca 350 besökare. Det var mycket
roligt att se så mycket positiv feedback från Sunderbyn efter eventet.
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Norrskensfesten

På grund av pandemin satte vi ett tak på 75 st deltagare och det slutade med att vi var 70 personer
närvarande på eventet. Förutom tävlingen till Norrskensbard hölls det bågskytte, fäktning, och heavy
fighting.

En femrätters bankett serverades under hela dagen, mellan tävlingsomgångarna. Köksansvariga kom
från alla häraden i Norra Nordmark och är ett exempel på våra samarbeten.
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Julgille

Frostheims Julgille hölls i december, ute på Grundet i Scouternas lokal. En trevlig tillställning som
alltid, men i ganska liten skala det här året. Kareina och Keldor höll kalligrafikurs under dagen innan
julgillet, och Eldgrim höll en bågskyttetävling i Arcus skyttehall.

Renovering på Grundet

Under 2021 har en hel del renovering kunnat utföras då detta i huvudsak skett i mindre grupper och
varit förlagt utomhus. Renovering inne i Sandnäsbaracken inkluderar montering av lister runt dörrar
som tidigare saknat lister och ommålning av hall/trapphuset. Husets skorsten har även lagats så att
gammalt tegel inte ska kunna ramla ner samt undvika att regnet kommer in.

De största förändringarna har ändå skett i och runt om smedjebyggnaden. Elen inne i smedjan har
setts över, säkringar har gåtts igenom och gamla kablar och lampor har tagits bort och ersatts med nya.
Smidesässjan har fått ett nytt fläktsystem då det gamla hade gått sönder. Städning och målning har
även utförts inne i smedjan och en omgång med skrot har körts till återvinningscentralen. Taket
utanför smedjan har rätats upp och nya stolpar har monterats. I samband med att taket rätats upp har
buskage runt smedjebyggnaden röjts bort och uppstädning av utsidan har utförts. Trimning av träd på
ön har också genomförts, då det fanns risk att grenar skulle lossna och falla ner.

Den nedbrunna delen av smedjebyggnaden har börjat saneras och demonteras.
Med hjälp från kommunen har fyra containrar körts ut och medlemmar har spenderat 2
renoveringshelger med att fylla dessa. Byggnaden är nu betydligt säkrare att vistas i och runt om då
rasrisken från taket är helt borta.

Under renoveringshelgerna har vi lagat mat till arbetarna. Det har varit några långa men uppskattade
dagar med närmare 20 deltagare vid varje tillfälle där vi säkrat upp omgivningen på ön så den blir
mindre farlig för oss såväl som besökare och lokalbefolkningen i Sunderbyn. Det är mycket jobb kvar
innan allt är klart med att riva den nedbrunna delen, men vi har trots allt kommit långt under 2021.
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Planerade evenemang som ställdes in på grund av pandemin

Broken Arrow, Frostheims återkommande bågskytteevent ute på Grundet, var planerat till vecka 26,
men ställdes in pga pandemiläget. Drachenwalds kronturnering / kröning, som skulle ha fått hit gäster
från hela Europa var planerad att hållas ute på Strömsundshemmet till v 23, men fick även den ställas
in.

Föreläsningar

En stor del av Frostheims verksamhet är hantverk av olika slag. Tidigare år har föreningen arrangerat
hantverksträffar, där medlemmarna träffats för att inspirera och utbyta kunskaper med varandra inom
diverse hantverk. Träffarna har, förutom rent hantverksmässigt, en stor betydelse för att bygga
gemenskap och introducera nya medlemmar.

För att kunna hålla igång hantverksträffarna och samtidigt följa restriktionerna för fysiska möten
under pandemin så höll Frostheim i samarbete med systerföreningen Reengårda i Skellefteå en serie
med 19 veckovisa föreläsningar via Zoom. 17 föreläsare från olika delar av kungariket Drachenwald
(dvs Europa) samt två andra kungariken (i Nordamerika) höll föredrag i olika ämnen: Folktro 1&2,
bryggning, medeltida mat och specialkost, broderi, heraldik, scrollor, garvning, nålbindning, målning
med medeltida färger, gäddfiske, växtfärgning, medeltida trädgård, dräktskapande från medeltida
konst, potatis i medeltida Europa, musikarkeologi, översikt av medeltida avträdesfynd,
vikingastickning, hur man väljer ett egen medeltida namn.

Föreläsningarna hade mellan 5-20 deltagare som ofta stannade kvar efter själva föredraget för att
hantverka, diskutera och umgås. Trots att hantverk till sin natur är svårt att lära och lära ut på distans
så finns fördelar som gör virtuella träffar intressanta även i framtiden. En fördel är ökad tillgänglighet
eftersom varken föreläsare eller deltagare är begränsade av avstånd eller transportmedel för att
närvara, vilket är bra när avståndet till de flesta andra föreningarna är långt.
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Utsocknes evenmang där Frostheimare har deltagit

Trots pandemin så har en del evenemang ändå kunnat äga rum. Utöver att arrangera egna evenmang
som lockar hit folk från andra medeltidsföreningar, åker våra medlemmar också på evenemang som
andra föreningar anordnar.

Under våren deltog medlemmar ur Frostheim på de digitala evenemanangen Plauge Wars och SCA
First Bardic War. Plague Wars blev en ersättning för Nordmarks (dvs Sveriges) största evenemang
Double Wars som i vanliga fall äger rum i Skåne varje vår, där hundratals deltagare samlas och bor i
tältläger under en veckas tid. Till skillnad från tidigare år då alla deltagare befunnit sig på samma plats
så var det i år mindre grupper som samlades runt om i landet och kopplade ihop sig över internet.
SCA First Bardic War var ett digitalt internationellt evenemang med deltagare från hela världen.

Under hösten blev det äntligen dags för en Fursteturnering. Eftersom att det gått över 2 år sedan
senaste turneringen så fanns det många som var sugna på att delta. Deltagande par från runtom i
Nordmark samlades i Gyllengran (dvs Sundsvall) för att ställa upp och kämpa om chansen att få styra
Nordmark under en 9 månaders period. 3 av 8 deltagande par var från Frostheim.

Andra evenemang Frostheimare deltagit på var: Jungfru Maria Bebådelsegille i Reengårda,
(Skellefteå), Höstdansen i Uma (Umeå), Glöta Gillet i Gyllengran(Sundsvall), Scarpetta di Novembre
i Löghammar (dvs Eskilstunaområdet) och Luciafest i Reengårda (Skellefteå).
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Ekonomisk berättelse

2021 var ett speciellt år där många av våra arrangemang blev inställda pga restriktioner. Vi har trots
det haft 55 medlemmar, varav 5 barn (under 13 år), 2 st ungdom (13-17 år). Medlemsantalet var en
uppgång från 2020 då vi hade 47 medlemmar (varav 5 barn under 13 år). 2019 var vi 39 medlemmar.

Från medlemsavgiften (200 kr) går häften till Nordmark, så intäkterna från medlemsavgifter för 2021
är ganska blygsamma, ca 5200 kr. Medlemsavgiften ändrades på årsmötet 2021 och är 300 kr från
2022.

Totalt resultat 2021 är en förlust på 1105 kr. Frostheim har idag ca 80 000 kr i tillgångar samt ca
3000kr i lagervaror.

Luleå xxx 2022

Ordförande Johan Åström Sekreterare Ellen Karlsson Kassör Peter Törlind

Ledamot Tobias Nilsson Ledamot Zakarias Persson
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