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FÅRETS DAGAR 2012
Årets skördefest på Borgholm Slott får betecknas som en stor succé.
Fredag var det flera än vanligt som hjälpte till med att sätta upp tält och marknadsstånd vilket
kändes mycket bra.
Vi hade även flera tält än vi har haft tidigare eftersom flera medlemmar har skaffat egna och
vi hade gäster från när och fjärran med och utan eget tält, det blev ett fint läger och vi skulle
säkert klara att fylla en större yta än vi har till vår rådighet.
Det fanns tio utställare fördelade runt vårt område med fuconen (spisen) vid Lars Bryggares
tält, detta för att han behöver värma vatten och för att Grethe lagade mat nästan hela lördagen
i pinande blåsväder som gjorde det mycket svårt att hålla elden igång.
Ett stort tack till Lars som eldade och till Grethe som lagade massor av underbart god mat till
kvällens buffé.
Under hela lördagen var det en strid ström av besökare som blev mycket förtjusta i allt de såg
och fick uppleva, jag tror att alla utställare var nöjda när kvällen kom och man kunde åka iväg
och koppla av eller delta i middagen i lägret.
Tyvärr kom det en skur just som det var dags att ta för sig, men det ordnade sig och alla fick
mat och tillfälle att sitta under soltaket/regnskyddet och äta, dricka och sjunga i vänners
sällskap och i lyktornas sken.

Söndag var även den blåsig, men besökarna hittade till slottet i alla fall och bl.a. var vår
fiskdamm väldigt populär bland den yngre publiken.
Våra åtagande bestående av öppningsceremoni, vakthållning, inrop till modevisning och inte
minst städning och sophämtning gick helt enligt planen och fick med beröm godkänt.
Ett speciellt tack till vår numera garvade sophämtare Ann-Marie Petersson.
Alla var ganska nöjda när vi kunde packa ihop efter en lyckad helg, även då var vi rätt många
och allt kom ner ganska fort och packade på bilarna varefter en sista städning av alla
utomhusområden tog vid innan vi kom i väg till våra lokaler med materialet.
Stort tack till alla som deltog, tack för att ni kom med fina dräkter, gott humör, roliga
upptåg och mycken kunskap till glädje för oss andra och alla besökare.
(Skrev om detta även i höstnumret, men tar tillfället att skriva ännu en gång för er som inte läste då)
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Ytterligare ett par fina bilder från vår slottsfotograf Rebecca Nordström

BLI DIN EGEN BRYGGARE
Inbjudan till kurs i ölbryggning fredag (den låånga) 29 mars 2013
i Solmarka Bageris lokaler, Arby 207, Vassmolösa
Bryggmästare Lars Madsen kommer från Bornholm och lär ut hur man tillverkar
riktigt gott öl med malt och jäst.
Max 8 deltagare per kursdag.
Priset är 650:- per deltagare inkl. en del material därutöver behövs en behållare och ett jäsrör,
2 personer kan gärna dela på en 20-litersspann (finns att köpa på COOP för c:a 100:-)
du får alltså c:a 10 liter med hem förutom all kunskap.

Samtidigt i en annan del av bageriet:

GÖR DIN EGEN MJÖD
Allkonstnären Grethe Madsen ger en kurs i att tillverka mjöd av bär och honung, i detta fall är
det mjöd som snarast kan jämföras med dessertvin/likör.
Även här är antalet max 8 deltagare och vi behöver knappt 20 kilo bär av olika slag, gärna en
stor del rabarber, de flesta av oss har nog några kilo bär i frysen annars finns de flesta sorter
att köpa, vi hjälps åt med den delen.
Honung och jäst tar Grethe med. Mängden ger c:a 30 liter.
Priset är 400:- per deltagare inkl. en del material enligt ovan.

Skulle det bli för många anmälda kan ytterligare kurser bli aktuella lördag den 30 mars.
OBS att deltagaravgiften kan ändras beroende på antal deltagare, såväl upp som ner.
Anmälning senast 10 mars till Anne-Marie eller Jan Hultberg
på tfn 07306 32403 07339 32403
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Aktiviteter under kommande säsong ?
Första träffen för planering av vårterminen är satt till måndag den 14 januari kl. 18,
då skall vi diskutera vilken veckodag som passar för samkväm och vilka kurser/aktiviteter vi
skall planera och genomföra under våren. I första hand gäller det att besluta om flytten av
material.
Redan i januari skall vi ta ännu en lokal i besittning, vi har hyrt ytterligare en lokal i samma
område som de andra två, den nya lokalen är tänkt som förråd, där vi skall ha våra
marknadsstånd, möbler, tält och annat som vi bara behöver då och då, denna lokal har en
mycket bättre entré, så det blir lättare att lasta in och ut.
Det nuvarande förråd skall då bli snickeriverkstad, så vi åter kan komma i gång med att
reparera och nytillverka föremål till verksamheten. Äntligen eller hur?
Det har framkommit önskemål om att lära sig renässansdans och som tur är har vi tillgång
till danslärare i Sara Matsdotter Östh. Det är ännu inte bestämt när och var detta skall ske,
men anmäl gärna om du vill vara med till Anne-Marie och ev. vilken dag DU skulle vilja ha,
så vi kan se hur intresset är.
Likaså finns det ett tydligt intresse för fäktning, detta har vissa gjort tidigare i Gillets regi och
vissa i andra sammanhang och även där önskar vi se om det verkligen finns möjlighet att få
ihop en grupp. Hör av er till Bengt om ni vill vara med.
Gillet har ett par träningssvärd i trä och är det stort intresse får vi ev. köpa in ännu ett par.
Det finns även önskemål om träffar för sömnad, då man kan ta med sig vad som helst i den
vägen och där vi skall hjälpa varandra, det måste inte vara renässanskläder utan kan även
gälla tex. medeltid eller 1600-1700 tal. En symaskin finns i lokalen att tillgå.
10 mars är det årsmöte och då kommer styrelsen med förslag på resor och arrangemang för
året, men har du förslag är du mycket välkommen med dom till någon i styrelsen.
I Kalendariet finns redan nu datum för vissa arrangemang bara för att fresta lite J utan att det
därför är planerat någon gemensam resa än.

HÖSTGILLE
Årets Höstgille inleddes med en visning av Slottets nya permanenta utställning, vår guide
Christoffer är mycket kunnig och var spännande att lyssna på, jag tror det är flera än jag som
tänker komma tillbaka och se mera, det var mycket att ta till sig.
Middagen på Källaren Kronan var som väntat väldigt god och samtalen medlemmar emellan
gemytliga och intressanta. Tack för en fin kväll.
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Recept
Orange omelette for harlots and ruffians
Apelsinomelett för horor och skamlösa skurkar

Johannes Bockenheim var kocken som skrev en kokbok för många olika länder, han var kock
hos påven Martin V. Han skrev kokboken på et sådant sätt att alla från horor till prinsar skulle
kunna laga maten och få tag i råvaror. Men ingen förstod varför just denna omelett skulle
passa till prostituerade.
Sockret och juicen gör att äggen inte kan binda sig ordentligt, så detta blir en krämig smet
som är perfekt till dessert.
10 port.
14 ägg, 5 apelsiner, 3 citroner, 5 msk. socker, 5 msk olivolja och salt
Pressa saften ur apelsiner och citroner.
Vispa äggen och tillsätt juicen, socker och smaka av med salt
Tillaga omeletten i olivolja, server varm.

Boken ”Renässansmat” finns fortfarande till försäljning hos Anne-Marie Hultberg för 200:-,
Receptet ovan kommer inte från den boken.

Julmässa på Kalmar Slott
Trots att årets julmässa gick på ”fel” dagar var det inget stort problem att få medlemmar att
ställa upp och vakta Rutsalen eller att bemanna lotteriståndet och vår nya attraktion
Fiskdammen; även dräktvisningarna var välbesökta av medlemmar såväl som av besökare.
Vi är fortfarande ett mycket populärt inslag i julmässan och även om alla lotter inte gick åt så
gjorde godispåsarna det med besked.
TACK ALLA SOM DELTOG, DET GJORDE VI BRA !
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KALENDARIUM
Kvällar för samkväm och hantverk i lokalen på Stallgärdsgatan nära
Funkaborundellen beslutas på gemensamt möte den 14 januari kl. 18,
välkommen
9-10 februari
10 mars
29 mars
10-12 maj
24-26 maj
28 juni -1 juli
15-21 juli
3-10 augusti
27-29 september

Brickbandsvävning med Görel, arr. Vuxenskolan
Årsmöte
Kurs i ölbryggning
Riddarspel vid Ekenäs Slott
Inbjudna till England
Peter und Paul Festival i Bretten
Medlemsvecka på Bornholms Medeltidscenter
Medeltidsvecka på Gotland
Fårets Dagar på Borgholm Slott

OBS att endast fetstil är spikat, övrigt är upp till diskussion i Gillet

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
Calmar Renässansgille c/o Nordström, Skalkarev. 9, 39365 KALMAR
Org.nr 832401 – 6818 Pg. 74 97 40 – 7
http://www.calmarrenassansgille.se
P.S. Det går bra att betala in medlemsavgiften för 2013 även om du inte har fått brev
från kassören, det är 100:- för studerande, 200:- för enskild medlem och 300:- för
familj till Pg ovan.
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