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Höstgille
Lördag den 27 oktober är det höstgille, vi inleder med att besöka Kalmar Slotts nya
permanenta utställning kl. 15 ”800 år av krig, makt och ära!”

Slottet stänger kl. 16 och vi går i sakta mak till Källaren Kronan där vi
kl. 17 intar en 3-rätters middag med ett glas valfri dricka och kaffe.
Ni kan redan nu fundera på vad ni önskar äta, vi hämtar ur månadens meny detta:
Förrätter: Skagentoast eller kycklingsoppa
Varmrätter: Smörstekt torskrygg med pepparrotssmör och duchesspotatis
eller Fläskfilémedaljonger med gorgonzolacreme, rödvinssky och potatiskaka
Efterrätter: Moccapannacotta med chokladsås eller hallonsorbettårta med mandelbotten
Vänligen anmäl deltagande om ni inte har gjort det eller om det är länge sedan
senast den 21 oktober till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com eller 07306 32403

Renässansmat
Ny bok om och med renässansmat av Erik Cardfelt, Agnes Hultén och Karin Olsson har
nyligen sett dagen ljus, jag köpte ett ex och var helt sålt, sen köpte jag 10 till så ni har nu
möjlighet att köpa den lite billigare.

Lamm med mandel, aprikoser och russin
som var en av flera goda rätter på
buffén på Borgholm Slott
Gå gärna in på renässansmat.se och kolla, den går att köpa där eller hos undertecknat för
200:-.
Anne-Marie Hultberg
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Fårets Dagar
Ett av årets största arrangemang för Gillets del är nu avklarat, det kan inte helt läggas till
handlingarna, eftersom vi ännu inte har haft utvärdering och för att bli bättre är det av
stor vikt.
Har du som var där några synpunkter är du välkommen med dom till någon av oss i
styrelsen.
För er som inte deltog kan jag berätta att lägret och marknaden var mycket fin, vi hade i
år flera deltagare än förra året, vilket verkligen behövdes då vi nu vaktar på två ställen
utanför slottet och på flera ställen innanför.
Vi har vakt vid en grind för att få folk att gå rätt väg till betalningen och vid ytterligare en
grind för att kontrollera att de har betalt.
Dessa vakter är uppskattade av besökarna, det är något vist att bli stoppat av en grand
knekt med hillebard eller tvåhandssvärd.
Inne på området måste det av säkerhets skäl finnas vakt vid elden och vid viss utrustning
tex. vapen som finns framme så besökarna kan se och lära sig om dom och i år även vid
tälten som var flera än tidigare.
På fredagen var vi många som hjälptes åt med att få upp lägret, dvs. Gillets två stora tält
och soltaket (som kom väl tillpass när det kom en skur) tre privata mindre tält och stånd
till några av våra utställare samt bord och bänkar, allt gick jättebra och faktisk ganska
snabbt.
När Grethe och Lars (vårt bryggerpar) hade fått upp fuchonen och fart på elden var det
grillat korv till alla som var kvar och som kom till lägret under kvällen.
Lördag var det gemensam frukost innan marknaden började och Bengt fick fart på
vaktknektarna som ibland var bumlor, vi hade glädjen att få lite nytt folk genom Görans
försorg och hoppas att de trivdes så bra att vi får se dem igen. Även några medlemmar
från Carlscrona Rediviva skulle delta, men tyvärr plågades man så illa av en farsot där så
endast en av deras medlemmar tog sig till Borgholm slott.
Dagen började som det brukas med en fanfar som Börs-Anders stod för och under dagen
var det full fart med många besökare såväl hos oss som i övriga slottet.
Kommersen gick bra och Ann-Marie Petersson slet med soporna så vi kunde lämna slottet
mycket finare städat än det var när vi kom.
På kvällen hade vi i lägret en väl tilltagen gemensam buffé med idel fina renässansrätter
tack vara Grethe och Lars som lyckades hålla fyr under grytorna trots en envis blåst,
så kvällen avslutades med god mat, god dryck och gott sällskap i lyktornas sken.
Söndagen gick fint även den, dock inte med lika mycket besökare, vädret var något
blandat, men solen tittade i alla fall fram vid ett par korta, men ack så sköna tillfällen.
Nedtagningen av tält och allt annat gick bra tack vara många hjälpsamma händer och när
de sista sopsäckarna var ute i containern kunde man ge sig hemåt på 136:an som åter var
utan kö.
Väl tillbaka på fastlandet fick vi lasta av allt och bre ut tälten för torkning innan det var
dags för en välförtjänt pizza och hemfärd.
Tack alla som deltog på ena eller andra sättet, tillsammans är vi oslagbara!
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Julmässa
Årets julmässa på Kalmar Slott pågår den onsdag den 28 december till lördag
den 1 december.
Öppettider: onsdag kl. 11-20, torsdag kl. 12-21, fredag kl.11-21 och lördag kl. 10-17.
Vi behöver folk till brandvakten i rutsalen, vilket brukar vara rätt lätt och trevligt.
Sitta stilla och skrämma folk eller sitta och läsa, handarbeta eller bara prata med folk.
Brandvakt gäller under alla öppettiderna.
Vi behöver i vanlig ordning folk till lotteriet och är beredda på att det kan vara svårt med
så många vardagar, men eftersom öppethållandet är lagt senare på dagen kanske ni har
tid att delta? Det blir 2 timmars pass som tidigare år och ju för man anmäler sig ju mera
kan man välja bland passen.
Lotteriet skall bemannas torsdag, fredag och lördag.
Eftersom vi vet att det är svårt att få folk på vardagar avstår vi från att ha lotteriet på
onsdagen.
I vanlig ordning blir det dräktvisning torsdag kl. 19 och lördag kl. 14 som vi också behöver
din hjälp till och vist vill du visa upp och berätta om din dräkt för alla besökare eller hur?
Vänligen anmäl ditt deltagande till Elisabeth Wall på wall.elisabeth@telia.com snarast,
gäller tiderna ovan till lotteriståndet, brandvakten och dräktvisningen, tack på förhand.

Samkväm och hantverk i lokalen under hösten
Enligt önskemål kommer vi under hösten att träffas alla onsdagar fram till julmässan.
Förutom vinster till jullotteri, där vi ligger bra till, gäller det ordning och reparationer av
kläder, gardiner och städning, det går också utmärkt att ta med eget handarbete tex.
huvudsaken är fortfarande att vi träffas.
Tyvärr har vi ingen bra lokal för reparationer eller nytillverkning av möbler som så väl
skulle behövas, men enligt kassamäster Bengt kan det vara på gång med en lokal för detta,
vi håller tummorna.
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KALENDARIUM
Kvällar för samkväm och hantverk i lokalen på Stallgärdsgatan nära
Funkaborundellen
OBS: onsdagar alla veckor kl. 18 24/10, 31/10, 7/11, 14/11 och 21/11
Höstgille 27 oktober
Julmässa 28 november till 1 december

Har du något på hjärtat?
Vill du skriva i ReNYssans är du mycket välkommen med inlägg om dit eller dat.
Skicka ditt material till Anne-Marie på e-post hultberg.kalmar@telia.com.
Vi ser fram emot att höra från dig.

Adresser till redaktionen
Kontaktpersoner
Ålderman: Anne-Marie Hultberg
Kassör: Bengt Nordström
Tfn 0480- 324 03
tel. 0480-475381
hultberg.kalmar@telia.com
bengt.o.nordstrom@telia.com
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