RENYSSANS
Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille
Sommaren 2013

I detta nummer: Kurser, jullotteri, inbjudningar och recensioner.
Hur det gick till i Bretten och på Bornholm får ni veta i nästa nummer
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Dansträning och fäktning
Torsdag den 29 augusti fortsätter vi med dansträning, det går alldeles utmärkt att börja
delta nu, några har visserligen tränat under våren, men vi har ärligt talat inte blivit
speciellt bra än, så kom med du också, vi har väldigt roligt och det är bra motion.
Behövs ingen föranmälan, men bra skor och gott humör.
Waldorfskolan vid lasarettet kl. 18 varannan torsdag från 29 augusti
Torsdag den 5 september börjar fäktträningen och vi har köpt två nya träningssvärd
förutom de fyra vi har sedan tidigare.
Behövs ingen föranmälan, men kläder och skor som är bra att träna i är ett måste.
Waldorfskolan vid lasarettet kl.18 varannan torsdag från 5 september.

Fårets Dagar/Skördefest på Borgholm slott
28-29 september
Välkommen alla som vill delta i Fårets Dagar på slottet i Borgholm, vi kommer efter lite
diskussioner att befinna oss på samma ställe som de senare år.
I år kommer öppningen att bli ännu pampigare än tidigare, det vill ni bara inte missa.
Våra utställare är ungefär samma som tidigare år och vi skall tillsammans göra allt vi
kan för att skapa en så trevlig atmosfär som möjligt i läger och på marknadsplats och till
det behöver vi alla våra medlemmar.
Vi har förfrågningar ute om deltagande av såväl musikant som gycklare, men vet ännu
inte om det kommer att gå i lås.
Gemensam middag lördag innebär att vi måste veta hur många som kommer, men det
är också önskvärd att få anmälning om deltagande under dagarna för planering av bl.a.
vakthållning. Hör av dig till Anne-Marie på hultberg.kalmar@telia.com
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Calmar Renässansgilles styrelse
Den 10 mars 2013 avhölls årsmöte i Gillet och bl.a. valdes ny styrelse för
2013-2014, den ser ut som följer:
Ordförande Anne-Marie Hultberg
Viceordförande och sekreterare Karin Hjort
Kassör Bengt Nordström
Styrelseledamot Ulf Ragnarsson
Styrelseledamot Yvonne Sölvinger
Suppleant Sara Matsdotter Östh
Jag glömde ha med detta i vårnumret och ber om ursäkt för det, skulle någon önska
hela årsberättelsen med räkenskaper, verksamhetsberättelse och -plan finns det
fortfarande några exemplar kvar, så det är bara att höra av sig till någon i styrelsen.

Recension
Tomas Blom: Trilogin Kungligt blod
1: Uppkomlingen utgiven 2011 och 2: Stjärnskådaren utgiven 2012.
Första boken handlar främst om Gustav Vasa, hans ungdomsvänner Hans Lasseson
och Margareta Henriksdotter och andra historiska och fiktiva personer, hur Gustav kom
till makten och om hans regeringstid, men även om hur det var i hovets närhet och
bland vanligt folk i Stockholm, men även i den religiösa brytningstidens Tyskland.
Andra delen handlar om slutet för Gustav Vasa och om Margareta och Hans, men
framförallt om nästa generation: Erik, Henrik och Johannes m.fl. Vi följer med högt upp
till hovet i London, långt ner i Wood Street Prison för obetalda räkningar och ut i nya
världen efter slavar.
Tredje delen har ännu inte kommit, men kommer gissningsvis att handla mycket om
Johan och Karl.
Tomas Blom har bl.a. skrivit manus till ”Anno 1790”.
Böckerna finns att låna på Kalmar Stadsbibliotek.
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Invigning av Östra Sigfridsleden
Invigningen är den 7 september med start kl. 10.00 vid Sigfrids hamn vid Hagbyån i
Kolboda. Då kommer biskop Sigfrid med följe i båt efter en resa från Tyskland Danmark.
Sigfrid tackar för att ha undkommit stormarna och de som orkar och vill går sedan med
till Bjursnäs bygdegård och passerar då platsen för Sankt Laurentius´ kapell och Sigfrids
dopkälla. (övriga åker väl bil)
I bygdegården serveras vegetarisk pilgrimssoppa. Föreläsningar om legender, historia
om pilgrimsleden. Kostnad för lunchen 85 kr. Anmälan till pastorsexp i Ljungbyholm eller
till Ann-Marie Petersson på 073 428 1635.
På eftermiddagen fortsätter vi vid källan i Källebäcksmåla. Ca kl 15 kommer Sigfrid med
följe till häst genom skogen. Sigfrid håller en efter legenden skriven kort mässa och
inviger pilgrimsleden.
Därefter inbjuds till medeltida festligheter i intilliggande Källdalens stugby. Kostnadsfritt,
men anmälan krävs för beräkning av hur många vildsvin vi behöver grilla. Det bjuds på
grillat vildsvin, bröd, smör och vatten. Anmälan som ovan senast 28 augusti.
Kom gärna uppklädd i medelstidkläder.

Jullotteri
Det kan kännas lite tidigt att börja tillverka vinster till lotteriet, men vill man slippa stressa
är det bäst att börja i tid, så den 4 september börjar alla som har lust med en
favorit i repris, nämligen tovade änglar, vi kommer även att sy vackra kuddar bl.a.
av material som redan finns i lokalen sedan tidigare och att fylla godispåsar till vår
populära fiskdamm.
Vi kommer också att göra ”pepparkakshus” i näver till lotteriet under hösten.
Planerade lotteriträffar är 4 och 11 september, med början kl. 18 och så länge man
orkar, sedan får vi avtala fortsatta möten.
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SÄLJES
Fina matknivar

På Bornholm har vi köpt in ett antal av dessa fina och vassa matknivar,
de är totalt 18 cm långa och bladet är 10 cm, de levereras med en vacker
dekorerad slida komplett med ett par små hål så man kan hänga den i bältet.
Priset är 150 kr

Det finns fortfarande några exemplar av kokboken
”Renässansmat” för 200kr.

Törestickor att tända brasan med 10:- per bunt.
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KALENDARIUM
29 augusti kl 18 Dansträning i Waldorfskolans aula börjar
4 september kl. 18 Lotteritillverkning till julmässan börjar
5 september kl. 18 Fäktträning i samma lokal börjar
7 september kl. 10 Invigning av nya pilgrimsleden
11 september kl. 18 Lotteritillverkning fortsätter
27-29 september Fårets Dagar på Borgholm 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
P.S. Har du betalt medlemsavgiften? det är 100:- för studerande, 200:- för enskild
medlem och 300:- för familj till Pg ovan.
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