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Det råder fred i riket. Efter sju långa år sitter
åter Nars ätt på Aralanthas tron. I prinsessan
Svava har ett sargat folk fått hopp.
Nu samlas vänner, hjältar från kampen
för lag och rätt, efter vedermödor.
Bröder och systrar som andats öknens
damm i öster, bröder och systrar som
blött på slagfälten i väster, bröder
och systrar som mött den vaknande
ondskan i norr, och bröder och
systrar som bringar hopp från söder.
Nu kommer vinterns vindar och sveper
in det sargade landet i ett läkande täcke
av snö. Snö som får det blodfärgade
fälten att glömma sina mardrömmar.
Det är tid. Det är tid att blicka
framåt. Det är tid att förlåta.
Det är tid att åter knyta banden
mellan broder och syster, mellan
låg och hög, mellan människa
och de andra folken.
Men tiden är
knapp. Lokes
ledung rustar.
Ondskan är
på marsch.
Ondskan som
finns överallt
och som hotar att
omkullkasta gudarnas
värv.
För 15 år sedan samlade dvärgakungen Dvalin
tappra män och kvinnor för att möta ondskan.
Föga anade de då samlade att vedermödorna
skulle bli så många, föga anade de att Lokes
lister kunde ta så många skepnader, föga anade
de att kampen skulle fortsätta… än i dag.
Det har nu gått mer än tre år sedan Orden
var samlad i ett större antal, det var vid Kamor
Stenar. Nu är dags för hjältarna och hjältinnorna
i Gyllene Hjortens Orden att åter mötas.
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Plats: Gyllene Hjortens Värdshus (var annars på ett
jubileumsår?). I vår värld ligger stugan utanför det
idylliska samhället Oslättsfors i Gästrikland..
Vägbeskrivning: Res till Gävle, tag gamla E-4:an mot
Norrsundet. Sväng vänster vid sista rödljuset; skyltning
Strömsbro. Vid Konsum, före järnvägen, sväng vänster –
skyltat Oslättsfors. Följ skyltning Oslättsfors. Väl i
samhället – fortsätt trots att det står att här upphör allmän
väg. Åk genom samhället, passera kyrkan på höger sida.
Tag därefter höger på en grusväg. Det är skyltat
Lundbostugan, samt ett scoutmärke.
Fortsätt grusvägen rakt fram, passera en rad
sommarstugor, en bro, en bom och sväng höger
vid den första fyrvägskorsningen. Parkera på
lämplig plats (där det är skyltat) fortsätt vägen framåt,
så kan ni inte missa värdshuset.
Evenemanget börjar på natten den 8 december, vi
välkomnar deltagare i spel efter klockan 21:30.
Vi avslutar evenemanget när vi vaknar i gryningen
söndagen den 10 december.
Kostnad: 225 kronor, för medlem 175 kronor.
I detta pris ingår mat och alkoholfri dryck.
Eventuella starka varor tar du med dig själv.
Anmäler dig gör du genom att betala in
avgiften på 50 66 19-6 senast 25 november.
Kom ihåg – det finns ett begränsat antal platser,
först till kvarn…
Roller: I första hand
välkomnar vi ordensroller. I andra hand
roller som vill gå med
i orden eller har anknytning till den.
Vi vill ha ett mysmidvinter
för möjlighet till eftertanke.
Lokesdyrkare och andra illvilliga skurkar hittar inte till Gyllene Hjortens värdshus
denna helg, för här firas yolen i goda vänners lag.
Värmen spirar från elden, kryddmjödet frestar
sinnet…

Frågor besvaras av Peter Engström, 070-464 49 71/
0740-11 99 13, peter.engstrom@sverok.se
eller Patrik Oksanen, 060-12 78 14/0740-406598,
patrikoksanen@hotmail.com
”Gyllene Hjortens värdshus? Nej, det har varit stängt länge nu. Det var länge sedan någon värd vågade ge sig på att försöka
göra sin lycka i de trakterna. Jag tror att Ganglere var den sista. Vart han tog vägen? Det vet jag inte, men det har varit mycket
otyg i skogarna, vättar, skogstroll och sedan sånt man inte pratar om. Vad säger du? Hörde du om några som arbetade vid det
gamla värdshuset, som röjde och rustade? Märkligt, sanna mina ord. Det var märkligt. Det märks att det är nya tider som
stundar. Men det är fler som frågat om det där värdshuset, du är inte den första. Hon som var här tidigare bar också ett sådant
där band, som du har - det där svartgula…”

