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Hvor der ikke er anført navn på fotografen,
er billederne taget af redaktionen.

Indlæg til Herolden:

Herolden udkommer 4 gange om året.
Ca. den 1/3, 1/6, 1/9 og 1/12
Deadline er den 20. i måneden før udgivelsen.
Oplag ca. 150

Fra redaktionen
I undrer jer måske over, at Herolden i dette kvartal er meget mindre end sidste
nummer - men der er en meget simpel forklaring på dette: Vi har ikke fået
tilsendt mere materiale. Af bladets 9 artikler er de 7 skrevet af redaktionen.
Det bliver simpelt hen for kedeligt i længden.
Derfor: Hjælp os i næste kvartal, så Herolden kommer op på sin normale
størrelse.
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Nyt fra formanden
Af Lone Schræddergaard Hansen

Kære Venner.
Så har Centret haft sin første
åbningsdag den 1. maj, og den nye sæson er skudt i gang. Det bliver godt at
komme i tøjet igen; jeg tror det bliver
en god sæson. Der er mange gode
kræfter i gang på pladsen, både fra
BMC, BornPro, Dagcenter Strøby og
Vennekredsen og andre frivillige. Det
bliver dejligt med så meget liv i alle
kroge.
Jeg glæder mig lige nu til sommerens
træf, hvor vi i år planlægger at deltage
med hele familien. Mine piger og jeg
har været med i flere år, men min mand
har ikke tidligere været med, fordi han
ikke rigtig har vidst, hvad han skulle få
tiden til at gå med i middelalderen, i en
hel uge.
Jeg tror, at flere medlemmer måske
har det på samme måde. Man vil egentlig gerne være med til middelalderen,
fællesskabet og at støtte op om BMC,
men hvad skal man lave? Centret har
altid brug for hjælp og støtter og vejleder gerne nye og gamle medlemmer
med forskellige aktiviteter eller praktiske opgaver, og det er også rigtig rart
at hjælpe til. Men nogen vil gerne

bidrage med noget, de selv kan, men
hvad skal det så lige være? Der er jo
mange muligheder, både indenfor de
traditionelle middelalder kvinde- og
mandehåndværk, men man kan også
formidle indenfor et område man synes
er spændende, f.eks. er det nogle år
siden vi har haft en plantefarverske
eller en møller.
En god måde at finde ud af, hvad
man skal lave, er at snakke med de
andre medlemmer og med folkene på
Centret. Alle vil gerne fortælle om,
hvad de laver, og hjælpe nye med at
finde sig en plads. Man kan også deltage i vores kurser og medlemslørdage
for at snuse til de forskelige muligheder og evt. møde andre, der gerne vil
det samme, og så er træffet jo en god
mulighed for, at møde mange af de
andre medlemmer på én gang, og få en
god snak med dem om, hvad de laver.
Jeg kan tilføje, at min mand har besluttet sig for, at han skal være med som
trædrejer, og vi har nu en temmelig
stor drejebænk i egetræ stående klar i
baghaven.
Vi har i foråret holdt 3 kurser. Et
sykursus, et sko/læderkursus og et
3

madkursus. Alle kurser har været velbesøgt, og der er kommet fine resultater ud af det. Hvis man har et ønske
om andre, nye kurser, til efteråret eller
til næste forår, vil vi i bestyrelsen meget gerne høre om det, så vil vi forsøge
at få sat dem på programmet, hvis vi
fornemmer, at der er en bredere interesse.
Jeg synes der er blevet taget rigtig
godt imod de medlemslørdage, der er
blevet holdt i foråret. Mange er mødt
op - nogle bare for at drikke morgenkaffe sammen med os andre - og andre

for at arbejde med deres forskellige
håndværk. Det har været rigtig hyggeligt, så jeg forventer helt klart, at de
kommende medlemslørdage resten af
året vil være ligeså hyggelige og velbesøgte. Den sidste medlemslørdag
inden sommeren, er/var lørdag den 6.
juni, og så holder vi en sommerpause i
juli og august. Den første medlemslørdag efter sommeren er lørdag den 5.
september, hvor temaet er nålebinding,
og så vil Klaus komme og fortælle om
sine fund.
Rigtig god sommer til alle!

Udlån af dragter
Af Helle Pfeiffer

Hvis vi ikke er til stede, når I afleverer, skal I skrive navn på sækken
med jeres dragter og sætte den i vores
spisestue på Rågelundsgård.
Mangler der diverse udlånte dragtdele, får I tilsendt en regning på det, der
mangler.
Til forældre der har børn som glemmer deres hovedtøj eller andet: Prøv at
finde tingene, da det koster os meget
arbejde at lave nye dele!

Kære Vennekreds
Skal I låne dragter af BMC, skal I
lave en aftale med:
Noomi: 3055 6440
Majbritt: 3034 8055
Lena: 56 49 83 19
(mobil 2837 3944)
Eller Helle: 5154 1507
Kapper
Kapper udlånes normalt ikke. Kapper
kan kun lånes, hvis det regner eller er
koldt, når man er på Centret. De skal
leveres tilbage samme dag.

Træffet
Til middelalder træffet vil der komme
en nyheds mail med tidspunkter man
kan låne dragter.
Venligst Dragpatruljen

Sko
Vi har kun vikingesandaler til udlån.
Aflevering
Når I afleverer sko og dragter, skal
skoene være rensede. Vi vasker selv
dragterne.
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Middelaldertræf i uge 29
Af Lone Schræddergaard Hansen

Træffet nærmer sig, og det ser ud til at
blive mindst lige så stort som sidste år.
Det betyder også, at vi i arbejdsgruppen
begynder at arbejde mere intenst med
alle de praktiske opgaver, der er
forbundet med forberedelserne til
træffet, og så vil vi rigtig gerne låne
nogle flere hænder.
Weekenden før træffet (den 4. - 5. juli)
sætter vi det store fællestelt op, og vi
sætter de telte op, der skal lånes ud til
beboelse. Der kunne vi rigtig godt ønske
os, at der ville komme nogle flere for at
tage aktivt del i vores alle sammens træf
og deltog i det fantastiske teltopsætnings-fællesskab. Lige sådan
søndagen efter træffet (den 19. juli),
hvor hele balladen skal ned igen, der vil
vi også gerne have noget hjælp. Der er
selvfølgelig masser af mad og drikke til
de seje, der kommer og hjælper.

rum”, hvor vi kan trække os tilbage og
få en sludder med nogle af de andre
medlemmer, arrangere næste optræden
og få en kop kaffe eller bare slappe af
et øjeblik.
Programmet for fællesteltet ser pt.
således ud (med forbehold for
ændringer):
Kl. 8.00-9.00
Morgenmad
Kl. 9.00-9.30
Morgenmøde
Kl. 12.30-13.30 Frokost
Kl. 17.30-18.30 Aftensmad
Vi skal bespise ca. 130 mennesker
dagligt, og køkkenholdet vil altid gerne
have hjælp til at snitte, skrælle og
hakke, så hvis nogen har en time i
overskud i løbet af eftermiddagen, vil
de blive glade for en håndsrækning.

Fællesteltet.
Der serveres mad i fællesteltet for
deltagerne tre gange dagligt, og vi holder
morgenmøde hver dag for alle deltagere.
Fællesteltet er ikke åbent for publikum,
men danner rammen om vores ”private
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Prisen for at spise med er ens for alle
over 12 år, og man kan ikke tjene til
maden ved at arbejde – alle betaler.
Der kan købes øl og vand til maden, til
en rimelig pris.
Pris (med forbehold for ændringer):
Samlet køb af madbillet til alle 6
dage: 240 kr.
Enkelte madbilletter:
Morgenmad
0 kr.
Frokost
20 kr.
Aftensmad
40 kr.

endnu, så kontakt os snarest for at vi
kan finde en plads til dig. Hvis du er i
tvivl om, hvad du skal lave eller hvor
du skal være, så skal vi nok hjælpe.
Der er plads til alle.
I kan læse mere om træffet og finde
tilmeldingsblanketten på
Vennekredsens hjemmeside

På gensyn i uge 29!

Bazaren.
Vennekredsen vil igen i år stå for en
bazar, hvor medlemmer kan indlevere
genbrugseffekter i kommission. Dvs.
har du en gammel kjole, et par slidte
hoser eller en brugt sækkepibe, kan du
indlevere det i bazaren, og så vil vi
gøre vores bedste for at sælge det for
dig.
Når du indleverer varer, skal de være
forsynet med dit navn og en pris. Årets
over-bazarmutter er Heidi Beckmann,
så hvis du har nogle spørgsmål kan hun
kontaktes på

ARBEJDSKRAFT SØGES!
Middelaldertræffet er en fælles
aktivitet i vores forening, og i
forbindelse med opsætning og
nedtagning af telte mv. har vi brug
for hjælp.
Det er flg. dage vi arbejder:
Søndag den 5. juli
Søndag den 12. juli
Søndag den 19. juli
Jo flere vi er, jo hurtigere går det.
Så kom glad og få nogle sjove,
hårde og dejlig aktive søndage.
Kontakt Birgitte for mere info til
tilmelding.

Tilmelding.
Mange har givet en mundtlig
tilmelding, men vi vil meget gerne
bede alle om, at bruge
tilmeldingsblanketten og tilmelde sig
på en mail til Birgitte på
Er der nogen af Vennekredsens
medlemmer, som gerne vil deltage i
løjerne men som ikke har meldt sig til
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Nyt håndværkerlav?
Af Lars Hansen

Hej alle gæve håndværkere.
Jeg går og leger lidt med tanken om
at samle en flok glade håndværkere.
Folk, der kan noget inden for et
håndværk, og andre, der vil lære noget
af dem, der kan. Måske kan vi samle et
nyt Håndværkerlav.
Har du tid og lyst til at samles en
gang eller to om måneden, et sted på

øen, hvor vi bygger lidt, drikker en kop
kaffe, deler erfaringer og måske drager
ud på markeder som en samlet middelalderhåndværkertrup - så skriv til mig
på
eller ring på tlf. 2812 6261.
Jeg er selv tømrer og har interesse for
historisk træarbejde. Jeg tænker på
andre håndværkere som
smede, snedker/
tømrere,
buebyggere,
møbelbyggere,
trommemænd,
træskærere eller
noget helt
andet....
Lad mig høre,
om der vil være
stemning for en
sådan interessegruppe på
BMC.
Venlig hilsen
Lars
Gøglerfar
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Nyt fra Centret
Af Niller

umsideer. Så kan vi sammen bruge den
kommende vinter til forberedelser.

Den 19. sæson er i gang - men hvad
skal der ske når BMC fylder 20 år?
Så er der blevet taget hul på en ny
sæson - og hvis jeg kan regne rigtig - så
er det nu 19 år siden, Fonden Bornholms Middelaldercenter blev stiftet af
Allinge-Gudhjem kommune. Det vil
sige, at vi har 20 års jubilæum til næste
år. Det er ufatteligt - men ganske vist!
Da vi havde 10 års jubilæum, blev
der kæmpet bravt for Centrets overlevelse - og der var ingen, der havde
kræfter til at arrangere et jubilæum men på denne nye 20 års skæringsdag
ser det hele heldigvis meget anderledes
ud. Krisen har vi lagt bag os - og optimismen er mangefold vendt tilbage, så
derfor synes jeg, vi sammen skal fejre
20 års jubilæet med en eller flere
mindeværdige begivenheder.
Jeg vil derfor opfordre Vennekreds
og venner til at sende mig nogle jubilæ-

Ombygning på Rågelundsgård
Selv om de fleste af vores kræfter
lige nu bruges på at sikre den igangværende sæson, så er der også tid til at
arbejde med finansieringen af de tiltrængte faciliteter på Rågelundsgård.
Målet er, at finansieringen kommer på
plads inden udgangen af 2015 - så renoveringer og ombygninger kan igangsættes i 2016. Der er stadig megen optimisme omkring projektet - så jeg tror,
det vil lykkes for os.
Dagcenter Strøby
Dagcentret Strøby er efterhånden
blevet fast inventar på BMC - hele
vinteren har dagcentret puslet rundt
oppe i landbobebyggelsen - der er rigtig blevet hygget - og den dejlige friske
natur er blevet nydt i fulde drag. Nu er
det moderne ”arbejdstøj” blevet lagt på
hylden, og ”arbejdsfolkene” er trukket
i middelaldertøj - noget de alle har
ventet på med stor spænding. Med denne forvandling er dagcentret dermed
blevet en del af Middelaldercentrets
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formidlingsteam - og hver mandag
syder farverhuset af aktivitet, når alle
har travlt med hver deres gøremål. Der
koges i de store gryder, urtehaven får
sig en ordentlig omgang, og de giver
gerne en hånd med, når der er brug for
det.

det meste med døden til følge - at falde
de 15-20 meter ned fra de store træer.
Men forleden var der dog en, der var
heldigere end de fleste. En rågeunge
havde overlevet faldet, og til dens held
kom Karina forbi. Karina, som er meget glad for alle slags dyr, tog straks
den lille unge til sig - og har siden hun
fandt den brugt megen tid på at
opfostre ungen - og det er altså et
kæmpe arbejde at binde an med. Men
det går godt, og rågeungen har det godt
– den vokser fra dag til dag – og Karina
har givet den navnet: NOX. Der er
ingen tvivl om, hvem der er dens mor –
det er nemlig Karina.
Karina glæder sig lige nu mest til, at
den lille rågeunge bliver flyvefærdig for så bliver det ikke bare nemmere at
passe den – det giver også Karina
mulighed for at tage den lille fugl med
op på middelalderpladsen. Karina og
Rågeungen kommer helt sikkert til at
tiltrække sig stor opmærksomhed
blandt publikum.
Vi ses i middealderen……
Niller

Karina og rågeungen
Sidste år flyttede de første råger ind i
Middelaldercentrets skov. Selvom
vores firelængede gård bærer navnet
Rågelundsgård, så har vi stor t set
ikke set skyggen af en råge i de 19 år,
vi har haft gården. Men nu er de altså
vendt tilbage, og det ser ud til, at de er
kommet for at blive. Fra bare at have
huset et par reder sidste år, er vi nu
oppe på henved 10 reder. Det skaber en
fantastisk stemning og navnet Rågelundsgård giver lige pludselig meget
bedre mening. Men det er ikke altid,
der hersker fred i sådan en rågekoloni,
for det hænder, at nogle af rågeungerne
kommer for tæt på kanten og falder ud
- eller de bliver måske ligefrem hjulpet
til det skæbnesvangre fald. Det er for
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Boganmeldelse: Hildegard II
Af Bjørn Ørding-Thomsen

I sidste nummer af Herolden
anmeldte Lene Steenbuch første bind af
bogen om Hildegard af Bingen. Her
følger så en anmeldelse af andet bind plus lidt generelle betragtninger over
begge bind - skrevet af en ikke særligt
religiøs anmelder.

Første del slutter med at hun får lov
til at flytte fra Disibodenberg - men
uden Volmar og uden hendes yndling,
Richardis.

Bind II består af 3 dele.
I første del følger vi Hildegards bekymringer over at have haft en vision,
der fortalte hende, at hun skulle oprette
et nyt kloster for nonnerne. Hildegard
er her omkring 50 år gammel, stadig
svagelig og med meget stærk tvivl, om
hun har kræfter til denne store opgave.
Klostrets abbed, Kuno, og ikke
mindst prioren, kæmper mod en udflytning af nonnerne. Herudover frygter
Hildegard, at hun ikke kan få sin skriver og meget nære ven, Volmar, med
til det nye kloster - for uden Volmars
evner til at skrive og tegne, vil hendes
bogproduktion gå i stå.

Scivias fortale
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I anden del er Hildegard og hendes
nonner flyttet til Rupertsberg, der er en
faldefærdig ruin, der skal blive til det
nye kloster. Vi er i september 1150. De
adelige nonner bor nu i utætte træbarakker, mens klostret opføres, og har
hårdt, manuelt arbejde i marken. Det
første år går med opførelsen af de mest
nødvendige bygninger - herunder et hus
til Volmar, der skal komme til september. Abbed Kuno har været meget langsom til at overgive nonnernes værdier
til Hildegard - Hildegard rejser til Disibodenberg og endnu en gang oplever vi
et bittert opgør mellem Kuno og Hildegard, der ender med at få sin vilje.
Volmar bragte den færdige udgave af
Scivias med til Rupertsberg, og sammen
begynder de på en lægebog, der dog
udsættes efter et af Hildegards syn, og
de arbejder nu på syngespillet, Ordo
Virtutum, der skal udgives (i udvalg)
sammen med Scivias. Det opføres i
kirken i Rupertsberg i den 18. august
1152.
Rupertsberg er blevet et velfungerende kloster for 25 nonner og lige så
mange novicer. Klostret modtager mange gaver og er økonomisk velkørende og Hildegard nyder større anseelse end
nogensinde.
I tredje del begynder Hildegard et
omfattende arbejde uden for klostret hun rejser i månedsvis rundt i Tyskland
- hun holder prædiken i domkirken i
Trier, og hun blander sig i mange forhold - både kirkelige og politiske.
Hjemme i Rupertsberg færdiggør hun
sit sidste store værk, Liber Divinorum
Operum, sammen med Volmar - men da
de er færdige, er Volmar udkørt og dør.
Hildegard bliver igen involveret i en

Scivias - Den lysende

kirkestrid - står stejlt - bliver exkommunikeret - når dog at blive rehabiliteret
inden hun dør.
Generelt
Bind II starter med et stærkt billede:
Natten gør mennesker blinde. De
venter på månen og stjernerne, de tør
ikke bevæge sig i mørket af frygt for
vilde dyr og skarpe sten. Ørerne vokser,
ræveskrig og agerhønens rustne klage
er blæsebælge, der puster til angstens
bål. Natten tilhører dæmoner og de
dødes sjæle, natten er en ørken, der
forviser ensomme vågne til et svimmelt
fængsel af lytten.
Sådanne beskrivelser finder man flere
steder i begge bind - de omhandler ikke
Hildegard - men de giver et godt billede
af tiden og den måde, man opfattede
verden på den gang.
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Referencer
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Hildegard II
Gyldendal, 2010
Begge bind findes også som lydbog
og som E-bog.
Vil du vide mere om Scivias og Liber
Divinorum Operum - og se gengivelser
af tekst og billeder, kan denne bog
anbefales:

Scivias - Dommedag

Ind i mellem kommer der malende
beskrivelser, som Hildegard ikke nødvendigvis ville have billiget:
De første lam kommer til verden på
Rupertsberg i slutningen af februar.
Der er ikke så mange, som Hildegard
havde håbet, for vædderen blev forvirret midt i al denne fromhed og gjorde
ikke, som han skulle.
(Del 2, Kapitel 14)
Et andet område, hvor forfatteren
skildrer tiden overbevisende, er
Hildegards ustandselige citater fra
Bibelen - hun har sikkert talt på den
måde - men flere hundrede sider på den
måde er lige lovlig meget for en nutidig, ikke særligt religiøs læser.
Alt i alt fremstår bogen som en
meget overbevisende beskrivelse af
livet i 1100-tallet i og udenfor klostret.

Kirsten Kjærulff og Hans Jørgen
Frederiksen
Det Levende Lys
- billeder af Hildegards visioner.
ANIS 1998
Ordo Virtutum
kan høres på YouTube (ca 1 time):
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Det Rullende Hørværksted
Af Lone Schræddergaard Hansen

Til sommer har Vennekredsen i
samarbejde med BMC inviteret Det
Rullende Hørværksted til øen.
Det Rullende Hørværksted er en
gruppe af Køng Museums Støtteforening og er til daglig tilknyttet Køng
Museum, hvor de har undervisningsforløb for skoleklasser om hørrens vej
fra plante til dug.
Det Rullende Hørværksted tager også
rundt på museer, skoler og håndværkermarkeder og formidler deres viden
om det gamle håndværk med forarbejdning af hør. Planten vises på forskellige
stadier, fra brydning af stråene, skætning og hegling til det færdige produkt,
der derefter spindes. Publikum kan selv
få lov til at prøve processen, hvis de
har lyst. I 2013 modtog gruppen en
museumspris for deres arbejde fra
Museumsforeningen Sydsjælland og
Møn.
Historien om, hvorfor Køng Museum
har udstillinger og formidling om hørrens forarbejdning, er af nyere tid, men
når Det Rullende Hørværksted besøger
os på BMC, vil det naturligvis være
med udgangspunkt i middelaldermetoder.

Historien om Køng er denne:
”I 1774 købte storkøbmanden Niels
Ryberg et stort jordegods af Kronen
beliggende i KØNG. Her startede han
en fabrik for fremstilling af hørtekstiler. Det var et lille idealsamfund med
en socialplanløsning fra vugge til grav.
Hans kongstanke var, at landsbyens
indbyggere skulle være selvhjulpne.
Ud over fabrikken byggede han også
en spindeskole og et hospital. Alle 3
bygninger findes stadig. Landsbyen
Køng er beliggende ved landevejen
mellem Næstved og Vordingborg
Allerede i 1787 blev Køng fabrik
Kgl. Hofleverandør og leverede alt
linned til kongehuset. Da Christian 9.s
døtre blev gift leverede fabrikken alt
brudeudstyret til dem.
På Køng fabrik blev den første
Kongedug vævet i 1855. Dugen er
14,5 m lang og 3,2 m bred. Fabrikken
eksisterede indtil begyndelsen af 1900tallet.
Køng museums permanente udstilling fortæller historien om Niels
Ryberg, om fabrikkens virke og viser
tekstiler fra den tid. Bl.a. en
Damaskdug fra 1784 og servietter
vævet til Kongeskibet ca. år 1900.”
Det Rullende Hørværksted vil være
at finde på Bornholms
Middelaldercenter til sommer den 6. –
8. juli.
Vi glæder os til besøget.
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Krudt og Kugle
Af Lone Schræddergaard Hansen

Mange har nok efterhånden hørt om
vores nye grise på Centret - Krudt og
Kugle - der flyttede ind i efteråret. De
to grisebasser tiltrækker sig rigtig meget opmærksomhed, både fordi de er
søde, nysgerrige og tøffer rundt og
roder i jorden, så den tidligere tæt
bevoksede skråning bag mølledammen
nu er et stort mudderhul, men også
fordi de har en dejlig tæt, krøllet pels…
Jo, du læste rigtigt - pels.
De to grise tilhører racen Mangalitza,
som er en gammel ungarsk race af uldhårssvin, der
altså nu har
holdt sit
indtog på
Bornholms
Middelaldercenter.
Mangalitzasvin
kendes fra
ØstrigUngarn
tilbage i
1800-tallet
og er i
familie med vildsvin, hvilket ses helt
tydeligt på deres unger, der har de
karakteristiske striber (som nogen af os
husker fra dengang der var vildsvin i
Brændesgårdshaven), dog har de et

noget mere roligt temperament end
deres aner, og racen anbefales som
hobbysvin. Jeg skal lige skynde mig at
sige, at der ikke er udsigt til små, stribede pattegrise på Centret, da Krudt er en
pige, og Kugle mangler begge sine…
Deres kød er efter sigende meget
lækkert og saftigt, og det har en nøddeagtig smag. Til trods for at der er mere
fedt i kødet end hos moderne svin, så er
det mere kolesterolfattigt.
Men søde er de i alt fald – Krudt og
Kugle. Døm selv næste gang du besøger Centret,
og se om du
kan undgå,
at et enkelt
lille nurhhh
undslipper
dine læber,
når du
møder de to
charmetrolde.

Kilder:
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Vennekredsens blade
Af Bjørn Ørding-Thomsen

For en del år siden kom jeg i kontakt
med redaktøren på Klosternyt - Esrum
Klosters Venners foreningsblad - og vi
blev enige om at udveksle blade.

ling af blade, og vi har lige siden
modtaget deres nyhedsbrev og
tillægget, Historiske Emner.
Nyhedsbrevet indeholder ren medlemsinformation om arrangementer
etc., hvorimod Historiske Emner giver
middelalderhistoriske oplysninger på
højt plan. Her er meget god information
at hente for alle middelalderinteresserede.
For godt et år siden fik Vennekredsen
doneret en lang række årgange af Skalk
(1963 - 2001) - pænt ordnet i ringbind.
Bladene dækker langt bredere end
middelalderen, men der er mange
spændende artikler om vores verden og skrevet af virkelige eksperter på
området. Tak til Svend Norreen for
denne gave.
Alle bladene står på reolen i storstuen
og venter på, at I kaster jer over dem.

Klosternyt er et blad på linje med
Herolden - der er beskrivelser af medlemsarrangementer og af undersøgelser
vedr. klostret. For de af jer, der tager til
klostermarked sidst i juni - eller som
bare besøger klostret som almindelig
turist - er der meget spændende information om klostret og dets historie.
Ved vores årsmøde i 2013 havde vi
besøg af Karsten og Carina fra Korsfarerne fra Middelalderbyen i Brøndby.
Ved den lejlighed fik vi aftalt udveks-
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Åbent hus 30. maj 2015
Tekst og foto: Ole Boyer Pedersen

BornPro renoverer palisaden
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Der er trængsel ved uldgrisene

Siger så mange tak
for gaven.
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Nyt fra Vennekredsen
Uge 42, kl. 11.00 – 16.00
Efterårsferie. Aktiviteter på BMC.

Årsplan 2015.
Lørdag 6/6, kl. 9.30 – 15.00
Medlemslørdag.

Lørdag 17/10, kl. 17.00
Papegøjeskydning på BMC –
buebanen.

Tirsdag 30/6 og onsdag 1/7,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.

Lørdag 17/10, kl. 18.00
Afslutningsfest. Vennekr edsen
og BMC siger tak for i år.

Tirsdag 30/6 og onsdag 1/7,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.

Lørdag 7/11, kl. 9.30 – 15.00
Medlemslørdag.

Tirsdag 7/7 og onsdag 8/7,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.

Lørdag og søndag? /11,
kl. 11.00 – 17.00
Julemarked på Stor mandsgår den
i samarbejde med BMC og
BornPro.

Uge 29: Middelaldertræf for
medlemmerne af Vennekredsen.

Lørdag 5/12, kl. 9.30 – 11.30
Medlemslørdag. Med julehygge.

Tirsdag 21/7 og onsdag 22/7,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.

2016
Søndag 7/2 2016, kl. 14.00 – 17.00
Generalforsamling på BMC –
Rågelundsgård.

Tirsdag 28/7 og onsdag 29/7,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.
Tirsdag 4/8 og onsdag 5/8,
kl. 10.00 - 17.00
Børnedage på BMC.
Lørdag 5/9, kl. 9.30 – 15.00
Medlemslørdag.
Lørdag 3/10, kl. 9.30 – 15.00
Medlemslørdag.
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Støtteforeningen Bornholms
Middelaldercenters Vennekreds
Vennekredsen er en forening, der er
tæt knyttet til Bornholms Middelaldercenter og er for alle, som er interesserede i den danske middelalder og som
gerne vil støtte Centret. For aktive
medlemmer er der virkelig mulighed
for godt samvær, i en hyggelig atmosfære, og med et væld af gode tilbud
igennem sæsonen.
Du kan læse mere om foreningens
vedtægter og om, hvordan du kan blive
medlem på:

afholder hvert år i uge 29. Det er et
medlemstræf, hvor man mødes og
hygger sig og udveksler erfaringer og
ser hinandens håndværk mv.
Der er altid brug for aktive hænder
og hoveder til træffet. Ønsker man at
være aktiv, kan man kontakte træfkoordinator Birgitte Sonne Hansen.
Herolden
Hvis man ønsker at få Herolden
tilsendt, koster det årligt 60 kr. i porto,
der indbetales sammen med medlemskontingentet. Hvis man ikke ønsker at
få Herolden tilsendt, kan man hente
bladet på BMC eller læse det på foreningens hjemmeside.
Bankkonto: Reg.nr. 6060 Kontonr.
5843006 (Sydbank).

Fordele ved medlemskab.
- Fri adgang til Bornholms Middelaldercenter hele sæsonen undtaget
særlige arrangementer som f.eks.
Ildnat. Der kan du få adgang ved at
være frivillig under arrangementet,
eller købe en billet.
- Deltagelse i alle Vennekredsens
aktiviteter året rundt, herunder
middelaldertræffet i uge 29.
- Medlemsbladet Herolden, der
udkommer 4 gange om året
- Medlems-"kom sammen" med åbne
værksteder den 1. lørdag i måneden
på Rågelundsgård.

Bestyrelsen
Formand: Lone Schræddergaard
Hansen. Tlf. 6018 3641
Næstformand: Lars Madsen.
Tlf. 2047 5066
Kasserer: Heidi Beckmann.
Tlf. 2623 9810
Sekretær: Lena Mühlig.
Tlf. 2837 3944
Webmaster: Ole Boyer Pedersen.
Tlf. 2259 8141
Grethe Madsen. Tlf. 2124 9075
Birgitte Sonne Hansen. Tlf. 2033 9670
Bo Larsen. Tlf. 6049 9341

Aktiviteter
Foreningen afholder i løbet af året en
række kurser, og på vores medlemslørdage er der forskellige temaer og foredrag.
Den største enkeltstående begivenhed er middelaldertræffet, som vi

Suppleanter:
Jannek Bertelsen og Hans Larsen
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Drabelige kampe med sværd og harnisk og stille aftenhygge i teltlejren er begge noget vi ser
frem til i sommer. Foto: Sukey
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