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RENYSSANS 
 

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille 
 

Våren 2012 
 
 
 
 
 

 
Madonna med Liljor/Fabergé 

 
 

I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, 
resor och utflykter samt kurser m.m. 
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                                            Nya lokaler     
 
 
 
Som de flesta av er vet har vi bytt lokaler, vi har nu en samlingslokal på 68 kvm en 
halvtrappa ner i det som tidigare var ljusterapin på Stallgärdsgatan alldeles vid Funkabo-
rundellen. 
 
Första delen av flytten var till samlingslokalen och gjordes under en kväll och en helg, där 
är nu hyllor för tyg och allt annat i den vägen, bord och stolar för samling och ett bord för 
sömnad.  
Bakom en flyttbar vägg står alla kläder, provdockor m.m. och hyllor för pärmar och annat 
kameralt. 
Vi är naturligtvis inte färdiga, det får växa fram efter hand, men man kan vara där och 
inget behöver stressas fram. 
 
Andra delen av flytten till lilla förrådet dröjde lite eftersom vi inte fick tillgång till lokalen 
förrän den 24 mars. 
Vi började under veckan innan med att plocka i ordning för att underlätta själva flytten 
som dock tog både lördag och en del av söndagen i anspråk. 
Det blev mera än fullt i förrådet, men det får vara så till den tidigare hyresgästen har 
hämtat sina grejor vilket vi hoppas skall bli under april månad. 
 
Vi hoppas också på att få flytta till en större källarlokal i samma område, men den är 
uthyrt för tillfället. 
 
Ett stort tack till alla medlemmar som ställde upp och deltog i flytten, somliga lite och 
somliga väldigt mycket, all hjälp var ovärderlig och visst hade vi trevligt också, eller hur? 
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                                           Årsmöte 
  
 
Den 25 mars på trandagen/Maria bebådelse/våffeldagen, kärt barn har många namn, 
avhölls årsmöte i vår förening. 
 
Vi började med en stadsvandring under ledning av Ulf Ragnarsson, det var en fin dag även 
om det var kallt och det var mycket intressant att se Kalmar från en annan sida än man 
brukar, titta högre upp på husen bl.a. 
Tack Ulf för en lärorik promenad. 
 
Efter vandringen tog vi oss på olika sätt ut till Funkabo och vår nya samlingslokal på 
Stallgärdsgatan, där vi tillsammans dukade fram kaffe och te tillsammans med de 
färdigbredda frallorna och semlorna. 
 
Årsmötesförhandlingar var snart avklarade, föreningens finanser är i utmärkt skick 
och såväl verksamhetsberättelse som verksamhetsplan och revisorernas berättelse 
godkändes och styrelsen tillstyrktes ansvarsfrihet. 
Ingen i styrelsen hade begärt att få avgå och de ledamöter som hade gjort sina 2 år 
omvaldes så hela styrelsen ser ut som förra året. 
Ordförande Anne-Marie Hultberg, viceordförande Karin Hjort, kassör Bengt Nordström, 
ledamöter Ulf Ragnarsson och DeeDee Gierow och suppleant Yvonne Sölvinger. 
Vi tackar för förtroendet och skall göra vårt bästa. 
 
Innan vi tog avsked passade deltagarna på att bese den andra lokalen vi har hyrt i samma 
område, det är ett litet förråd som vi hoppas att få byta till ett större med plats för snickeri 
förutom förvaring. 
 
Alla som deltog i årsmötet var överens om att vi har bytt upp oss och att vi kommer att 
trivas i lokalerna. 
 
Önskas kopia på årsmötesprotokollet går det bra att kontakta Karin Hjort på 
karin.hjort@sv.se 
 
 
         
 
 
 
 
 
Har du betalt din medlemsavgift?   
Det är 100:- för ungdom och studerande, 200:- för enskild medlem, 300:- för familj och 
500:- för företag.  Gillets Pg är 74 97 40-7 
Var vänlig och uppge e-postadress vid samma tillfälle för att underlätta kommunikationen. 
                                         
                     
Glöm inte att kolla in på vår hemsida ibland www.calmarrenassansgille.se 
där finns gillesinformation och många bra länkar.                         
 

mailto:karin.hjort@sv.se
http://www.calmarrenassansgille.se/
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                         Resa till Ekenäs Slott 12-13 maj 
 
 
Andre helgen i maj deltar vi i Riddarspelen på Ekenäs Slott med så många medlemmar 
som vill följa med. 
 
Riddarspelen är medeltid, men vi är inbjudna att upprätta ett knektläger modell 1500-tal 
och gärna ha med några av våra barnvänliga aktiviteter. 
Lördag kväll är vi bjudna på gemensam middag som Carnis ordnar och det vet de flesta 
betyder mycket och god mat. 
 
Vi tar med ett eller två tält beroende på hur många vi blir, det finns då tillfälla att sova i 
tälten eller att för egen räkning boka in sig på ett vandrarhem t.ex. i Linköping 7 km bort. 
Resa och uppehälle i övrigt utan kostnad. 
 
Anmäl deltagande till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com senast den 2 maj. 
Dels för samåkning, ev. minibuss, dels för att Henrik Töörn på Ekenäs Slott skall veta hur 
många vi kommer och hur mycket lägerplats vi behöver. 
 
Kolla gärna www.ekenasslott.se 
Det är 20-års jubileum med mycket aktiviteter till ett ganska lågt inträdespris för publiken. 
 
 

                                 
                                                  Ekenäs Slott hämtat från hemsidan 
 
 

                                            Dagsutflykter 
 
Vi är bjudna till några av våra medlemmar på besök under sommaren, dels till  
familjen Poltegs sommarboende i  Fågelsudd nära Pataholm för en eftermiddag med 
grillning m.m. och dels till Ann-Marie Peterssons hus i Ljungbyholm någon gång under juli 
månad för att se de gamla rosorna blomma.  Vi återkommer när det närmar sig. 
 
              

                                                

mailto:hultbegr.kalmar@telia.com
http://www.ekenasslott.se/
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                                                  Flera resor? 
 
 
På årsmötet togs frågan om en medlemsresa upp och styrelsen önskar nu förslag från er 
medlemmar om resmål och tidpunkt och gärna en motivering. 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
                                                 Kurser i höst 
 
Under våren har vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan genomfört en sykurs 
som var förlagt till Södermöreskolan i Ljungbyholm. 
Helt fritt fick vi låna syslöjdslokalen all inclusive under fem torsdagskvällar och det 
förbereddes och skapades underbara kläder från olika epoker. 
 
Nu har vi även möjlighet att anordna kurser i vår egen lokal och vill ha förslag på vilka 
kurser ni önskar. 
Det kan vara allt från olika typer av handens arbete till föreläsningar i olika ämnen. 
 
 
Hör av er, vi vill veta vad ni tycker och har för önskemål ! 
 
Ni når styrelsen här: 
 
Anne-Marie Hultberg tel. 0480-32403, 0730632403 eller hultberg.kalmar@telia.com 
Bengt Nordström  tel. 0480-475381, 0705944766 eller bengt.o.nortstrom@telia.com 
DeeDee Gierow  tel. 0480-420176, 0702868049 eller deedee.gierow@yahoo.se 
Karin Hjort  tel. 0709162052 eller karin.hjort@sv.se 
Ulf Ragnarsson  tel. 048067266, 0702927232 eller ragnarsson.ulf@telia.com 
Yvonne Sölvinger tel. 0480-473528 eller yvonne.solvinger@kalmar.se 
 
 
 
 
 

mailto:hultberg.kalmar@telia.com
mailto:bengt.o.nortstrom@telia.com
mailto:deedee.gierow@yahoo.se
mailto:karin.hjort@sv.se
mailto:ragnarsson.ulf@telia.com
mailto:yvonne.solvinger@kalmar.se
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KALENDARIUM  
 
Hantverks- och reparationskvällar i lokalen på Stallgärdsgatan  
måndagar ojämn vecka kl. 18 – 20 med uppehåll juli och augusti 
 
10 april  första hantverkskvällen i ny lokal, sätta ihop möbler, krokar m.m. och sömnad av 
                           gardiner 
12-13 maj Ekenäs Slott ev. avresa den 11/5 
29 juni – 2 juli        Peter und Paul Festival i Bretten (vi deltar inte i år) 
29 - 30september    Fårets Dagar på Borgholm Slott 
28 nov. – 1 dec.      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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