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RENYSSANS 
Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille 

 
Hösten 2011 

 
 
 
 

 

 
 

 

                     

                       I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille,  

                       Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig! 

 

 

 

 

                                

 

 



 2 

 

Fotboll 5 sept. Kalmar Arena kl.19 
  
Det finns just nu 6 biljetter kvar till ungdomslandslagsmatchen mellan 

Sverige och Litauen, hör av er till Anne-Marie eller Bengt för att få komma 

med helt gratis.                                   

                                                                              
 

 

Tygresa  9 och 10 oktober 

 
 

Fredag den 9 oktober kl. 8 (eller 7?) avgår bil(ar) mot Stockholm. 

Väl i Stockholm besöker vi först Sundbybergs Textilcentrum för att sedan 

dra oss in mot centrum, där det finns ett flertal intressanta butiker så som 

 

Ohlssons Tyger, Sveavägen 34  - öppet 10-18.30 

Mattsons Band, Kungsgatan 19  -  öppet 10-18.30 

Tiffany inredning, Drottninggatan 67 – öppet 11-18 

Folckers snörmakerier, Hornsgatan 52 – öppet 11-18  

Tygverket, St. Paulsgatan 19  -   öppet 11-18 

 

Lördag efter frukost ger vi oss av mot Söderköping där man firar 

Söderköpings Gästabud hela helgen, vi besöker Jofotex som har öppet     

10-18,  vi besöker sist men icke minst Korps Handelsbod en sista gång i 

nuvarande lokaler, de flyttar veckan därpå till nytt, de har öppet till kl. 20. 

Det finns även möjlighet att besöka marknaden m.m. innan hemfärd. 

Övernattning fredag till lördag kan ske i privat regi om ni har vänner i 

Stockholm eller på vandrarhem t.ex. Mosebacke Hostel, Södermalm för c:a 

230:- p/p i flerbäddsrum + frukost 60:-. 

 

Resan kommer antagligen att ske med minibuss eller vid få deltagande i 

privatbil och kostnaden kommer att ligga på c:a 350-400:- per person. 

 

Välkommen med anmälan senast 5 september till Anne-Marie Hultberg, 
hultberg.kalmar@telia.com eller 07306 32403 

 

 

 

 

mailto:hultberg.kalmar@telia.com
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Lotterihantverk 
 

Måndag 12 september, 26 september, 10 oktober och 24 oktober.  

Vi startar kl. 18.00 och håller till i vår lokal på Verkstadsgatan. 

 

Första gången gör vi färdigt våra betongtomtar.  

Vid träff 2 och förmodligen också 3 gör vi pepparkakshus i näver och så 

avslutar vi (förhoppningsvis) med halmkransar och hoppas att vi har 

tillräckligt med vinster. Om inte, så har vi ytterligare någon 

”reservmåndag”. 

 

Välkomna! 

                                              

                                                                   
Hantverkskvällar 

 
Nu börjar vi igen med våra trevliga träffar i lokalen på Verkstadsgatan, 

vi skall (som vanligt ) reparera vissa av våra prylar. 

Finns det förslag på något nytt att göra på Fårets Dagar? 

Några vill kanske sätta igång med dockteatern så vi kan ha en föreställning 

på julmässan på Kalmar Slott. 

 

Vi träffas ojämna måndagar kl. 18 (första gång 12/9) och fika utlovas. 

 

Välkomna! 

 
Fårets Dagar 1 och 2 oktober på Borgholm Slott 
 

Ni har väl markerat i almanackan att Skördefesten i år firas på 

ovannämnda datum, vi bygger marknad och läger på fredagen 30/9 

och alla är mycket välkomna att hjälpa till.  

 

Marknaden är öppen lördag 10-17 och söndag 10-16. 

Detta är en stor inkomstkälla och ett tillfälle att träffas under trevliga 

former, så vi hoppas att våra medlemmar ställer upp mangrant. 

Vi har hand om vakten i entrén och sopinsamling på borggården bl.a. 
Anmäl gärna deltagande till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com 
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HÖSTGILLE LÖRDAG 15 OKTOBER KL. 15.30 

 
Årets gille inleds med ett besök i Engelska Parken på Värnanäs 

och på Voxtorps Landsbygdsmuseum några mil söder om Kalmar,  

där vi också fikar. 

Vi blir guidade av den mycket kunniga Lars Larsson. 

 

Efter en så upplysande eftermiddag åker vi till familjen Hultbergs nya 

orangeri och intar en gemensam måltid i stearinljusens sken, vi tar maten 

utifrån och medtar egen dricka. 

 

Anmälan till Anne-Marie senast den 7 oktober, meddela även ev. önskemål 

ang. maten.    

Kostnadsfritt för Gillets medlemmar. 

 

                                                             
               

 

    
 

                                         Värnabystugan  

 

 

 

 

Julmässa på Kalmar Slott 24 – 27 november 

 
Lotteriförsäljning på slottet med dräktvisning precis som vanligt och 

kanske med dockteater om det finns intresse för att göra det. 

Anmäl dig gärna redan nu till Yvonne eller någon annan i styrelsen 

om du vill bemanna ståndet någon speciell tid. 

Tiderna är to. 11-21, fr. 11-20, lö. 10-18, och sö. 10-16, vi brukar stå  

i 2-timmars pass. 

Vi behöver även folk till att sitta brandvakt under samma tider. 
yvonne.solvinger@kalmar.se   

 

mailto:yvonne.solvinger@kalmar.se
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KALENDARIUM  
 
Hantverks- och reparationskvällar i lokalen på Verkstadsgatan 1 

Måndagar ojämn vecka kl. 18 – 20 med uppehåll juli och augusti 

 

 

5 september            Fotboll på Guldfågeln Arena 

9 – 10 september    Tygresa norrut till Söderköping, Sollentuna m.m. 

24 – 25 september  Axtorna, läger och slagfält 

1 – 2 oktober           Fårets Dagar på Borgholm Slott 

15 oktober               Höstfest 

24 – 27 november   Julmässa på Kalmar Slott 

 

 

 

 
 

                                      
                                    
 

            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 
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