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Fårets Dagar/Skördefesten
Snart är det skördefest och var firar man den bättre än på Borgholms Slott?
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna dit lördag den 29 och söndag den 30 september,
när hösten är som vackrast.
Dessa dagar har vi vårt största åtagande och vår största inkomst så vi hoppas på
största möjliga antal medlemmar som deltar.
I vårt åtagande ligger vakthållning vid två grindar i år, vilket gör att vi behöver
många knektar för att göra passen kortare/färre.
Vakthållningen är mycket populär hos besökarna och ett tillfälle att sträcka på sig, skjuta ut
magen och vara kaxig.
Vi har även hand om soporna och det är inget skitjobb; vi har inhandlat en fin röd kärra för
ändamålet och även om Ann-Marie Petersson har erbjudit sig att ta hand om en del kan vi
behöva vara flera som plockar och håller ordning, det kan vara tungt.
Belöningen då undrar ni?
Den kommer på en gång genom flera dagars trevlig gemenskap och en underbar middag
under bar himmel på lördagskvällen, helt fritt för de som deltar i arbetet.
Slottet är öppet lördag 10-18 och söndag 10-16.
Mera belöning blir det när vi kan festa och/eller resa för den intjänade slanten,
se vidare om det på annat ställa i tidningen.
OBS! Anmäl gärna när du vill delta på Fårets Dagar och även deltagande i middagen.
Vi behöver hjälp med att sätta upp lägret och marknaden på fredagen från kl. 13 och
nerplockning på söndagseftermiddagen. Kolla även med oss om samåkning.
Hjälper man till på andra tider än lördag eftermiddag går det bra att komma till
middagen, vi planerar att sätta oss till bords c:a kl. 19.
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Tid för samkväm och hantverk
När hösten är här brukar vi träffas varannan vecka i vår lokal för gemenskap,
tillverkning till jullotteri och en del reparationer och det skall vi naturligtvis
även göra denna höst.
Välkommen onsdagar jämn vecka med början den 5 september kl. 18,
vi håller på i ett par timmar och passar på att ta en fika och prata om dit och dat.
Det går bra att ta med eget handarbete om man vill, det är samvaron som är det viktigaste.

Höstgille
Lördag den 20 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 restaurangen där vi kl. 17 intar en
3-rätters middag med ett glas valfri dricka och kaffe.
Vilken restaurang det blir är ännu inte bestämt, du får veta vid anmälningen.
Vänligen anmäl deltagande senast den 12 oktober till Anne-Marie på
hultberg.kalmar@telia.com eller 07306 32403
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Julmässa och Jullotteri
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 timmarspass 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.

Vinster till Jullotteriet
Vi skall naturligtvis också tillverka en del vinster och det gör vi i första hand under
samkvämskvällarna, se ovan. Hör av er om synpunkter eller andra förslag.
Förlag till vinster:
Näverhus, gjordes förra året och Karin har ritningarna
Skinkpinne med bock
Halmkransar
Målarböcker och klippdockor med 1500-tals motiv, bör ses, inköpta från USA
Pocketböcker, t.ex. Fem pärlor till Jungfruns krona
Viktorianska julkulor, Lillemor har en idé med ull, spännande.
Pepparkakshjärtan med glasyr, stora som slås in i cellofan, små i cellofanpåser?
baka hemma eller tillsammans?
Julstrumpor är också en populär vinst, kan sys hemma eller i lokalen,
DeeDee har en del stuvbitar som vi får till detta
Bruna krus fyllda med karameller inslagna i cellofan
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Äppelmos från A Proper Newe Book of Cokerye
av John Kynge & Thomas Marche 1572
To make Apple Moyse: Take a dozen apples and whether rooste or boyle them and draw thowe a streyner;
and the yolkes of tree or four sponefull of damske water yf ye well, then take and season it with suger and
half a sysche of sete butter and boyle them upon a shaffyngdysche in a platter and caste byskettes or
synamonand ginger upon and so serve them forth.
700 gr. Äpplen 3 msk. (45ml) vatten 2 äggulor 2 msk rosenvatten (30 ml)
2 msk (30 ml) socker 25 gr. smör mald ingefära och kanel
Skala och skiva äpplena, koka i vattnet.
Passera äpplena i matberedare.
Vispa äggulorna med rosenvattnet.
Häll tillbaka purén i kastrullen och blanda med äggsmeten, socker och smör.
Värm långsamt under omrörning tills smeten sjuder.
Häll upp på serveringsfat, låt svalna och strö över ingefära och kanel.
Låt er väl smaka.

Etikettregler:
Var och en bör klä sig väl efter sin egen ålder och samhällställning.
Uraktlåtes detta uppfattas det som ett tecken på ringaktning av andra.
En man får inte nöja sig med att göra saker bra, han måste också försöka
göra dem på ett behagligt sätt.

Tillvarataget i maj 2011: Brun trätallrik antagligen tillhör den ett fonduesätt
Hör av dig om du saknar en sådan till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com
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KALENDARIUM
Kvällar för samkväm och hantverk i lokalen på Stallgärdsgatan nära Funkaborundellen
onsdagar jämna veckor kl. 18, första mötet den 5/9 sedan 19/9, 3/10, 17/10, 31/10 och
14/11
Fårets dagar 29 och 30 september
Höstgille 20 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
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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