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Innehåll detta nummer bl.a.: Julmässa, recension, inbjudan från Kulinariska Akademin
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VIKTIGT - VIKTIGT
Hej!
Nu är det hög tid att anmäla sig till julmarknaden på Kalmar Slott!
Från torsdagen den 28/11 till söndagen den 1/12.
Jag är tacksam för snabb anmälan så vi ser om vi kan fylla alla passen.
Med vänlig hälsning
Elisabeth Wall
073-401 39 69

Julmarknad 2013 schema
Tider

11:0013:00

Torsdag 28/11

Brandvakt
Rutsalen

Tider

11:0013:00

Fredag 29/11

Elisabeth Wall
Amanda
(praktikant)

Josefin (praktikant)
13:0015:00

13:0015:00

Elisabeth Wall
Amanda
(praktikant)

Josefin (praktikant)
15:0017:00

15.0017.30

17:0019:00
17:3020:00

19:0021:00
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Brandvakt
Rutsalen

Tider

Lördag 30/11

Brandvakt
Rutsalen

Tider

10:0012:00

10:0012:00

12:0014:00

12:0014:00

14:0016:00

14:0016:00

Söndag 1/12

Brandvakt
Rutsalen

16:0018:00

Välkomna att sprida glans över julmässan på Kalmar Slott,
förutom lotteriståndet och brandvakten i Rutsalen behöver vi folk till fiskdammen
och glöm inte att anmäla om ni kan delta i dräktvisningen torsdag och lördag.
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Sveriges Historia 1350-1600. Norstedts 2010
Dick Harrison och Bo Eriksson

Recension
Hela Renässansen i Sverige beskrivs, speciellt intressant ”Folkets värld” och Vasatiden.
Det är en levande beskrivning av historien, inte enbart kungarnas eller krigens historia.
”Känd är Peder Månsson (Biskop i Västerås) för sin Läkebok. Det är i den som han
rekommenderar aqua vitae, ”livets vatten” (brännvin), som en livsförlängande dryck.”
Så långt före sin tid. Sista 20 åren har det kommit vetenskapliga studier som bekräftar
hans observation eller kanske snarare hypotes.
Der nämns även den förste kända läkaren, den kungliga livläkaren till Erik XIV och Johan
III, Benedictus Olai (d. 1582). År 1600 fanns det 8 läkare i Sverige. Det finns många fina
bilder. Den värste katastrofen som drabbat Sverige, Digerdöden = pesten” beskrivs. Två
tredjedelar av befolkningen dog. Medellängden för vuxna män 170 cm och kvinnor 160
cm. Medellivslängden för män 34 år och för kvinnor 29 år. Malmö hade i början på 1500
talet 5000 invånare och Kalmar förstås färre. Dackefejden följs. Adeln utgjorde inte ens 1
% av befolkningen på 700 000 individer (inklusive Finland).
Ole Torffvit
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Höstgille
Söndag den 24 november kl. 14 är alla hjärtligt välkomna till
Åmund Vin och Fruktgård i Hossmo
Vi kommer att få en föreläsning av Johanna Bergqvist
Fil. dr. i historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia
Lunds universitet

som berättar utifrån sin doktorsavhandling ”Läkare och läkande”

”Med hjälp av arkeologiska fynd och skriftliga källor från det medeltida och renässanstida Sverige
och Norden undersöker Johanna Bergqvist hur man under dessa perioder förstod sjukdomar och
skador, vad man tänkte sig orsakade dem, hur man behandlade och vårdade dem som drabbats
och vilka som arbetade med detta.”
Utdrag ur förlagets information

Efter föreläsningen serveras en buffé från ”En trappa upp”
Vänligen anmäl ditt deltagande och ev. önskemål om specialkost till Anne-Marie
senast den 17 november på hultberg.kalmar@telia.com
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Hemsida och andra informationsvägar
Calmar Renässansgilles hemsida har haft en del problem under senaste halvåret,
men nu skall de vara avhjälpta och Bengt är igång med att uppdatera den samma.
Av den anledningen efterfrågar vi nu fina bilder från vår verksamhet, ligger du alltså på
några godbitar är du välkommen att skicka dom till Bengt på bengt@pensionhr.se
När vi har fått ordning på hemsidan kommer vi eventuellt att göra en Facebook-sida, vad
tycker du? skulle det vara en bättre väg för att få information från Gillet?
Hör av dig till någon i styrelsen med din åsikt.

Eftersom våra broschyrer snart är slut och även har en del information som inte längre
är relevant kommer vi i början av nästa år att göra en ny i samma format.
Vi i styrelsen vill mycket gärna ha in synpunkter på vad som skall finnas med i broschyren
och även där behöver vi några bra bilder, vi kommer antagligen att ta några nya och du är
välkommen att vara med.

Kulinariska Akademin inbjuder
27/11 Historisk matlagning med samtida twist; Kockarnas utmaning och
restaurangernas nytändning. Förläsning med Richard Tellström (historieätarna)
Tid: kl. 16-18 Plats: Halltorps Gästgiveri
5/12 Succé för mikrobryggeri och ölhantverk – öl som trenddryck
Föreläsning med Johan Håkansson, Ängöl.
Tid: kl. 18-20 Plats: Ölands Gymnasium, Borgholm
Föreläsningarna är kostnadsfria och vi har förbokat 10 platser på båda.
Anmäl din medverkan till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com
För mera information besök www.kulinariskaakademin.se
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KALENDARIUM
Välkommen att träffas en stund för gemensamt nöje
Onsdag den 6 november fyller vi godispåsar till fiskdammen
7 och 14 november är det dansträning i Waldorfskolans aula OBS nytt datum
21 november är det fäktträning i Waldorfskolans aula
OBS nytt datum
24 november
Höstgille på Åmund Vin och Fruktgård
28/11 – 1/12
Julmässa på Kalmar Slott
2014
16 mars
Årsmöte

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
tfn 0480- 324 03
hultberg.kalmar@telia.com

Kassör: Bengt Nordström
tel. 0480-475381
bengt@pensionhr.se

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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