Varmt välkommen till
Forodrims 45-årsjubileum
9 – 11 Nárië i Forodrims år 46
26 – 28 maj 2017
I dagarna tre kommer vi att umgås, äta, dricka,
dansa, sjunga, lyssna på föredrag och en massa
andra roliga saker.

Mae Govannen!
Hjärtligt välkommen önskas du till Forodrims 45-årsjubileum. I
dagarna tre bjuds det på umgänge, mat, dryck och upplevelser. Vi vill
på detta sätt fira allt vad Forodrim betyder för oss alla.
Forodrim ska ’saga och myt värna och bevara’ och detta gör vi varje
vecka, år in och år ut, genom alla de aktiviteter som sker i vår
förening.
För 45 år sedan samlades tre personer som vi känner under namnen
Dallben, Sine Nomine och Theo av Chandra. Dessa tre grundade
Forodrim och allt sedan dess har vi samlats för att studera och njuta av
J.R.R. Tolkiens mästerverk och den värld han skapade.
Låt oss nu minnas allt som varit, njuta av denna fest och fantisera om
allt vi vill göra fram till nästa jubileum.
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Deltagare
Medlemmar av
Forodrim:
Achren
Akhôrahil
Amarië
Anneth
Arathorn
Arianna
Arien
Ar-Zimraphel
Barliman
Beregond
Brandwen
Bregalad
Brethil
Caranthir
Celebrían
Círa
Círdan
Curufin
Dairaphel
Deorwyn
Eilonwy
Eithiriel
Elemmakil
Elessario
Elmi Tinidril
Elros
Éowyn
Faramir
Faramond Fagerfot
Feanor
Ferdibrand Took
Finduilas
Galadriel
Gildir
Gilthanas
Gimli
Gothmog
Idril
Indûr
Ingwe
Ithiliel
Kalessin

Kheldar
Lochiel
Lothilwen
Lugdush
Maedhros
Melian
Merry
Mhoram
Mithlug
Morwen
Naur Udun
Nentirin
Nicolette
Orddu
Orm Embar
Orophin
Orwen
Paladin Took
Pippin
Poledra
Polo Bagger
Rosenmynta Vinbock
Rufus Drumknott
Thingol
Thomas Covenant
Tindómiel
Tuor
Túrin
Valada Geloë
William

Medlemmar från
andra sällskap:
Arthedain
’Kjersti Margrethe
Gullberg’
Marisiel

Rin Ennor
Dani Dark Elf
’Joanna’
Two Axes Dwarf

Bri
Diamant af Langeklo
Orgoch
Pippin

Spoločenstvo
Tolkiena
Babashaty
Eruantalon
Melian
Shadow
Sutech

Deutsche TolkienGesellschaft
Fangorn
Maksâtan
Midgårds Fylking
Vigg
Mithlond
’Anna Hansander’
Azruzagar
Cimnolwe
Erion
Fimbrethil
Gil-galad
Häxmästaren
Idis
Ruby Gamgee
Smultron Took
Spirea
Ungoliant
Wilwarin

Ej medlemmar:
’Alex Feanorsson’
Celebrimbor
’Frank Jung’
Freda Ormsdotter
’Jörgen Backelin’
’Lena Lindroth’
’Mathilde’
’Pettro von Rosen’
Physalis Bagger
’Truls Pärsson’
Vindalf
’Wulf Hedlund’

The Prancing Pony
Éomer
Feanor
Finrod Felagund
Radagast
Voronwe
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Suomen Tolkienseura Kontu
Heathertoes
’Kaisa’
Nienna
Shetai
Tolkien Society
Aidan
Alitalf
Dernhelm
Elleda
Eolith
Ilya
Unquendor
’Arthur van der
Stroom’
’Daan van Breda’
Fileg
’Jeannette van Haren’
Lórindol
Lúthien Dulk
’Pleun van Breda’
Rúmil Tiriono

Program
Fredag:
13:0015:0016:30-17:30

17:00-17:45

18:00-21:00
19:00-20:00
20:00-21:00

21:0021:00-23:00

22:00-

23:15-00:30

Abonnerad buss avgår från Cityterminalen.
Varmt välkomna! Anmälan sker vid Sûza.
Under Riddar Gildirs ledning får vi damma av våra
danskunskaper. Ta med båda dina vänsterfötter och ett
glatt humör till Ezelloχar.
Mjödprovning: Dam Celebrían bjuder på smakprov av
sin hemmagjorda mjöd. Följ med till den gyllene
dryckens värld på värdshuset Prancing Pony. Begränsat
antal. Föranmälda har företräde.
Värdshuset The Prancing Pony slår upp sina portar.
Mat och dryck serveras under samtal och skratt.
Melodikryss á la Forodrim och Midgård (Prancing
Pony)
Inledningsceremonier: vi samlas på grusplanen utanför
Prancing Pony och vandrar in i skogen och lyssnar till
ord och toner (medtag varma kläder och något att sitta
på).
Barbar firar sitt 27-årsjubileum i Umbar. Firandet
följer urgamla traditioner. Missa inte Tolkienkrysset!
Filmvisning i Glǽmscrafu: Conan Barbaren – en
klassisk fantasyfilm. Den visas vanligvis i Barbar, men
där kan du knappt se den eller höra den klassiska
dialogen. Du har druckit drinkarna – nu är det dags att
se filmen!
Bardic circle: beroende på väder och vind samlas vi vid
elden utanför Prancing Pony eller inne i värmen för att
sjunga eller deklamera.
Filmvisning i Glǽmscrafu: Age of the Hobbits – du tror
att hobbitarna är ett fredligt och civiliserat folk. Så är
det nu för tiden men så har det inte alltid varit. Se en
kort bit av hobbitarnas historia, långt innan de gick
över Dimmiga Bergen och bosatte sig i Fylke.

Lördag:
8:00-9:45

9:00-11:30

9:30-11:30
10:00-10:45

10.00-11.00

11:30-13:00
12:30-14:45

13:00-14:45
13:30-14:15
15:00-17:00
17:00-17:45

Frukost serveras i Ezelloχar. God morgon önskas alla
med en underbar frukost. Med en god start kan detta
inte bli något annat än en härlig dag.
Filmvisning i Glǽmscrafu:
The HobbEdit: An Unexpected Journey; omklippt
version av Jacksons film. Var du förskräckt och äcklad
av de dataspelsinspirerade aktionscenerna i Peter
Jacksons hobbittrilogi? Du var inte ensam om att tycka
det. Furst Pippin och Éowyn (Midgårds Fylking) har
skapat en version som berättar hela historien om
Erebors återerövrande utan oönskade distraktioner.
Stora spel: ställ upp i lag om 4-6 personer och delta i
denna kämpalek på Pelennor.
Jarl Beregond, vars översättning av Tolkiens brev
kommer att publiceras i september, delar några av sina
observationer av texten i stora rummet i Gabilgathol.
Under Riddar Gildirs ledning får vi damma av våra
danskunskaper. Ta med båda dina vänsterfötter och ett
glatt humör till Prancing Pony eller utomhus om vädret
tillåter.
Lunch med musikal i Ezelloχar. Fyll på med matig och
kulturell spis.
Filmvisning i Glǽmscrafu:
The HobbEdit: There and Back Again (del 1); omklippt
version av Jacksons film (se programpunkt under
förmiddagen)
Stora spel: ställ upp i lag om 4-6 personer och delta i
denna kämpalek på Pelennor.
Panel om Tolkiensällskapens historia i matsalen i
Prancing Pony.
Forodrims ceremonier och besökande sällskaps
ambassader (Ezelloχar).
Filmvisning i Glǽmscrafu:
The HobbEdit: There and Back Again (del 2); omklippt
version av Jacksons film (se ovan).
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17:15-17:45
18:00-22:00
22:0022:00-

22:00-

Final i Stora spelen utanför Umbar.
Bankett i Ezelloχar.
Kaffebordet med underbara tårtor och mumsiga kakor
serveras i Ezelloχar.
Ta med höger och vänster fot och ta en sväng om på
dansgolvet i Ezelloχar. Dansen pågår så länge som det
finns de som vill dansa.
Barbars 27-årsjubileum fortsätter även i kväll i Umbar.

Söndag:
8:00-10:30
8:00-12:00

12:00-12:15
12:15-12:45
13:00

Brunch serveras i Ezelloχar. Inför den långa resan hem
är det bra att starta dagen med en rejäl brunch.
Städning av sovhusen. Alla hjälps åt att städa – det går
fortare och det är roligare. I varje hur finns en eller
flera husfogdar som vet vad som ska göras.
Prisutdelning i fototävlingen.
Avslutningsceremonier på Party Field.
Abonnerad buss avgår.

11:30 respektive 14:30 går en SL-buss

Stående punkter:
Fotoutställningen ”Forodrim i fordom” i Gabilgathol. Se bidragen i
fototävlingen.
Galadriels spegel finner du vid Prancing Pony.
Kaffe/te serveras i salongen i Prancing Pony.
Systuga i Galbilgathol: Sy färdigt det sista på din bankettklädsel.
”Små spel” i Lugbúrz.
Bastu i hus Lugbúrz.
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Vett och etikett under jubileet
Allmänt
Om alla använder sitt vett kommer det mesta att förlöpa på ett trevligt
sätt. Här följer dock några önskemål och stöd för alla vad gäller vett
och etikett i Forodrim.
För allas trevnad vill vi ha hjälp att hålla stugor, uteplatser och salar
snygga och i ordning. Städa efter dig och släng sopor på anvisad plats.
Det är förbjudet att röka inomhus. Om du behöver röka gå då undan
en bit så att du inte stör andra gäster. Fimpar får inte slängas i naturen
utan ska tas om hand och slängas i soporna.
Lämna inte värdesaker obevakade.
I varje hus finns en stugfogde som är jubelfurstarnas förlängda arm.
Om du har frågor angående boende eller städning kontakta då i första
hand din stugfogde.
Ambassader och audienser hos Rådet
Önskar ett inbjudet sällskap framföra en ambassad till Forodrim bör
önskemålet meddelas i så god tid som möjligt. Under lördagens
ceremonier kommer Stora rådet att mottaga ambassader. Önskar du
audiens hos Stora rådet kontaktar du ceremonimästaren.
Ceremonier
Ägna uppmärksamhet åt det som händer under ceremonierna. När en
ceremoni utförs är det som händer något väsentligt. Med en skämtsam
teaterviskning eller dylikt stör man stunden både för sig själv och
andra. Om du är osäker på hur du ska bete dig under ceremonierna,
titta på Jarlarna. De ska veta hur man för sig, står eller sitter.

8

Det råder fotoförbud under ceremonierna, för alla utom
Rådsbildmakaren och vice Rådsbildmakaren. Rådsbildmakare är Furst
Arathorn, tala med honom om du vill ha bilder.
Bankettvett
Efter att man har inhämtat var man är placerad under sittningen bör
man omedelbart gå dit och inte springa omkring i bankettsalen. Efter
att taffeln börjat bör man inte lämna den för egna ärenden, med
undantag för olyckshändelser. Till exempel är ett utspillt vinglas ett
gott skäl, men inte att man är röksugen.
Det är toastmastern och ingen annan som utbringar allmänna skålar,
pålyser tal och sköter de officiella punkterna.
Det finns sex officiella punkter på varje Forodrim-bankett. Med de tre
första – den Stående Tystnaden (då man vänder sig mot väster) i dess
inledning, Tolkiens skål och Forodrims skål – etableras den ram inom
vilken banketten hålls. God sed är att inte skåla eller dricka innan
dessa tre punkter genomförts. Att dricka vatten för att man är törstig
går dock för sig.
Vid dessa officiella punkter, och vid de tre återstående – skålen 'absent
friends', skålen för serveringspersonalen och skålen för köket – anses
det inte vara god sed att lägga till något utrop efter skålen, vilket är
omtyckt vid andra skålar.
Den Stående Tystnaden är ingen skål, låt glaset stå. Liksom skålen
'absent friends' är det ett tillfälle till inre tyst reflektion. Inget Eglerio
utropas heller.
Vidare skall man inte börja äta före dem som sitter vid högbordet.
När du själv skålar först med någon annan bör du inte göra det uppåt i
rang. Att skåla med honnörsbordet är mycket dålig sed. Däremot är
det artigt och förväntat att efter en liten stund skåla tillbaka med den
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som först skålat med dig. När man skålar anses ordet Skål olämpligt
utgårda. Använd till exempel Eglerio ('Prisa', 'Cheers') eller Almien
('För välgång', 'Prosit'). Skrik inte för att få kontakt med den du vill
skåla med; avstå då hellre från skålen.
När någon håller tal är det inte lämpligt att äta eller dricka. Lägg ner
besticken och lyssna tyst på talet.
Var artig och uppmärksam mot alla i din omedelbara närhet, tala inte
bara med din bordsdam/herre. Den som sitter vid nya medlemmar
eller gäster från andra sällskap eller från utgård har ett extra stort
ansvar för att de skall känna sig välkomna och få en trevlig bankett.
Städning
Se till att du slänger skräp där det hör hemma, det vill säga i
sopkorgarna. Om vi alla hjälps åt blir det mycket trevligare för oss alla.
Innan avresa skall alla gäster städa sitt sovrum och eventuella
uppehållsrum och kök i anknytning till detta. I varje sovhus finns minst
en stugfogde som du kan fråga om du undrar över något angående ditt
boende och städningen (se under Kontaktpersoner).
Toaletter
Toaletter finns i alla husen. Tar toalettpappret slut kontaktar du
stugfogden för det hus som toaletten finns i (se Kontaktpersoner).
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Kontaktpersoner
Namn:
Eowyn
Curufin
Morwen
Rufus Drumknot
Poledra
Lugdush
Arathorn
Rufus Drumknot
Curufin
Stugfogdar
Déorwyn
Arianna
Gildir
Mithlug
Orm Embar
Nicolette
Gothmog
Brethil
Poledra

Pippin
Éowyn

Område:
Jubelfurste
Jubelfurste
Sjukvård
Ceremonimästaren
Toastmaster
Säkerhet
Rådsbildmakare
Transport av material
Abonnerad buss

Telefonnummer:
070-3994814
0709-271783
073-9840185
070-5779786
0709-900802
073-2099609
070-5950381
070-5779786
0709-271783

Sûza (Solbo)
Umbar (Solberget)
Lugbúrz (Solöga)
Gabilgathol (Solholmen)
Glǽmscrafu (Solängen)
The Prancing Pony (Storgården)
The Prancing Pony (Storgården)
The Prancing Pony (Storgården)
The Prancing Pony (Storgården)
Alqualonde (Strandvillan)
Arminalêth (Björkslätt)
Hlothran (Eliasson)
Bundushathûr (Höjden)
Ezelloχar (Solsta)

070-3482544
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0730-668884
0768-657894
070-3221334
073-6742044
0709-900802

0730-357521
070-3994814

Karta
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