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Vi ser frem til at gense Claudia (om muligt) og andre venner på centret til sommer.
Foto Bjørn
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Trykt oplag ca. 150.
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Nyt fra formanden
Af Lone Schræddergaard Hansen

Kære Venner.
Ja – så er jeg her igen. Jeg vil gerne
sige tak for genvalget til bestyrelsen
og velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem, Dorrit, og suppleant,
Bamse. Vi glæder os alle til at komme i gang med det nye år.
Vi havde generalforsamling den 7.
februar, og den forløb ganske fredeligt. Det er dejligt, at vi kan mødes og
være enige om de fleste ting, og
uenige om nogle få ting, og alligevel
få en god debat - holdt i en god tone.
Se referat fra generalforsamlingen
andetsteds i bladet.
Som altid var Niller med til starten
af mødet, for at fortælle om hvilke
planer Centret har for fremtiden. Jeg
gav ham dette ord med på vejen, da
det er vigtigt for mig at gøre klart, at
vores gode samarbejde er noget vi
sætter stor pris på:
Jeg vil gerne sige tak for et godt
samarbejde i årets løb. Vennekredsen
er jo en støtteforening for Centret,
men vi er også en forening for folk,
der har en fælles interesse omkring
middelalderen i en eller anden form.
For at få de to ting til at mødes, må vi
samarbejde om at skabe den bedst

mulig ramme for de frivillige. Du og de
ansatte sørger for, at den fysiske
ramme er i orden, og at der er nogle
fantastisk gode formidlere på pladsen
til at tage imod gæsterne. Det, vi som
frivillige kan bidrage med, er at gøre
historierne levende. Vi kan give gæsterne et billede af, hvordan livet i
middelalderen kan have set ud. Men vi
kan ikke gøre det, uden at vi samarbejder, og det synes jeg, vi gør rigtig
godt. Vi mødes jævnligt, og vi har en
rigtig god dialog.
Noget af det, jeg også talte om på
generalforsamlingen, var Vennekredsens fremtid. For Vennekredsen er i
forandring, og det er ment på den
bedste måde.
Tidligere var der en kernegruppe af
medlemmer, som var meget aktive på
Centret, både med praktisk hjælp og
som formidlere på pladsen. De var med
til at skabe Centret og bygge det op til,
hvad det er i dag, og de havde stort
ejerskab for opgaven. I dag kommer
medlemmerne af mange forskellige
årsager. Nogle kommer for det gode
fællesskab, nogen kommer pga. af
interesse for det faglige miljø, og andre
kommer for at være aktive på pladsen.
Men for de fleste er der nok tale om en
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blanding af alle dele. Men det betyder,
at vi som forening skal forsøge at have
tilbud, der tilgodeser alle medlemstyper. Derfor prøver vi, at have kurser,
temaer på medlemslørdagene og aktiviteter på pladsen, der rammer så
mange af vores medlemmer som
muligt.
De fleste ved nok efterhånden, at
Centret har 20-års jubilæum i år. Og vi
i bestyrelsen arbejder på at sammensætte et rigtig godt program for Vennekredsen til lejligheden. Vi planlægger,

at vi holder til i folkestuen i stegerset;
og mon ikke vi kan få nogen til at lave
noget fælles mad? Så meld endelig ind
hvis du har en aktivitet, du gerne vil stå
for, eller kunne tænke dig at lave
sammen med nogle andre. Så laver vi et
brag af en festweekend. Der vil komme
mere info ud på mail og på Facebook.
Så er der bare tilbage og sige, god
fornøjelse i det kommende år, med de
aktiviteter I hver især arbejder med. Jeg
håber, at mange af os ses i dragt på
pladsen.

Kontingent 2016
Så er det blevet den tid på året igen – der skal betales kontingent til Vennekredsen.
Priserne er som flg.:
Personligt medlemskab
Familie medlemskab
Gruppe/firma medlemskab

175 kr.
350 kr.
500 kr.

Hvis man ønsker at få Herolden tilsendt med post (som B-brev), koster det 64 kr.
ekstra, som indbetales sammen med medlemskontingentet. Hvis man skal have
Herolden sendt til Sverige koster det 96 DKK.
Indbetaling til Sydbank konto 6060 - 5843006
Første åbningsdag på Bornholms Middelaldercenter er skærtorsdag den 24. marts.
Træfdeltagere betaler medlemskontingent sammen med deres træftilmelding.
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Nyt fra Centret
Af Niller

20 – års jubilæum
Så er vi godt i gang med 2016 – og dermed også godt inde i det år hvor vi skal fejre
vores 20-års jubilæum som, Fonden Bornholms Middelaldercenter. Det er helt vildt
at der er gået så mange år – men historien taler for sig selv – og bekræfter de 20 år
på godt og ondt.
Allinge-Gudhjem kommune stifter d. 13. september 1996 Fonden Bornholms Middelaldercenter og den af kommunen udpegede bestyrelse konstituerer sig efterfølgende således:
Bestyrelsen 1996
Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Niels Erik Rasmussen
Poul Ellehøj
Jens Ole Fassel
Palle Jæger
Finn Ole Nielsen

initiativtager
Initiativtager
BMC-Støtteforeningen
Bornholms Amtskommune
Bornholms Museum

I løbet at de 20 år der er gået har der selvfølgelig været en udskiftning af bestyrelsesmedlemmerne: I starten var BMC en ”Ikke Erhvervsdrivende Fond” med en selvsupplerende bestyrelse. I dag er BMC en ”Erhvervsdrivende Fond” med en institutionel udpegning af bestyrelsen. Bestyrelsen ser i dag således ud:
Bestyrelsen 2016
Formand

Lars Albæk

Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Lykke Jensen
Lars Madsen
Tage Petersen

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Carsten Holm Nielsen
Pernille Lydolph Kofod
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BMC-repræsentant / Væksthus
Hovedstadsregionen
Bornholms Regionskommune
Foreningen BMC-Vennekreds
Center for Regional- og
Turismeudvikling
Business Center Bornholm
Destination Bornholm

Vi flyttede ind i Rågelundsgård d. 16: juli 1996 – men den formelle dato for jubilæet må nok være d.1.oktober 2016 da det var på denne dato i 1996 at daværende
borgmester for Allinge-Gudhjem Kommune; Harald Kjøller gav os den endelige
ejendomsret over Rågelundsgård med tilhørende 16 hektar jord. Harald Kjøller markerede begivenheden ved overdragelse af et gavebrev med følgende ordlyd:
Allinge-Gudhjem Kommune overdrager herved ejendommen Rågelundsgård, Stangevej 1, Østerlars til fonden Bornholms Middelaldercenter – formålet er at etablere et oplevelsescenter, der fokuserer
på middelalderen.
Efter at have overdraget gavebrevet påførte
Harald Kjøller sig store gule høreværn, og
saluterede til alle de tilstedeværendes begejstring begivenheden med den gamle
middelalder-bagladekanon. Med et øredøvende brag var ingen herefter i tvivl om, at
Bornholms Middelaldercenter var blevet en
realitet.
Meget vand er løbet i åen i løbet af de 20
år. Det har været 2 spændende og udfordrende årtier – som senere fortjener en mere detaljeret beskrivelse – men lige her og
Man mødes da på Rågelundsgård
nu er Vennekredsen og BMC blevet enige
om, i fællesskab, at fejre denne milepæl
sammen med venner, politikere og forretningsforbindelser.
Jubilæet fejres lørdag d. 28. maj og søndag d. 29. maj kl. 10-16 (med gr atis adgang for alle).
Den officielle markering af jubilæet bliver om lørdagen kl. 10.30 på Stormandsgården
Om aftenen planlægger vi i fællesskab hyggeligt samvær i stormandssalen - mere
herom senere 
Jeg vil derfor bede jer alle om, allerede nu, at slå et stort kryds i kalenderen – og
være med til at gøre denne weekend mindeværdig.
Syværkstedet er næsten færdigt
og spisestuen godt på vej.
Efter lang tids renoveringsarbejde er syværkstedet nu endelig blevet færdigt – og
sypigerne er flyttet ind med deres læderværktøj, symaskiner og kæmperuller af hør
- og uldstoffer. Der er blevet isoleret, lavet
nyt loft og isat nye termovinduer, så der
skulle være til at opholde sig i rummet
uden at pådrage sig forkølelse og gigt i
arme og ben. Det føles godt nu at kunne
tilbyde vores flittige sypiger nogle ordent-
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lige arbejdsforhold. Med færdiggørelsen af syværkstedet er turen nu kommet til
spisestuen, som på samme måde bliver gennemgribende restaureret.
BMC, flygtninge og resurseafklaring
Der har i den sidste tid været meget snak om flygtninge, og Bornholm har da også
været med til at løfte denne store nationale opgave og forpligtelse det er, at tage
hånd om de mange mennesker, der er flygtet fra død, ulykker og elendighed. BMC
vil meget gerne være med til at løfte denne fælles samfundsopgave, og derfor har vi
forelagt kommunen/Jobcentret en detaljeret beskrivelse af hvilke tiltag, BMC kan
byde ind med. Resurseafklaring, praktisk sprogundervisning og samfundsforståelse
kombineret med arbejdspraktik og reelle jobs er blot nogle af de tilbud, der vil blive
aktiveret, hvis tilbuddet bliver accepteret. Og så vil det tilmed være muligt - med
relativ kort frist - at komme i gang og åbne dørene op for disse nye bornholmske
borgere.
Årets første åbningsdag
Påsken falder tidligt i år. Skærtorsdag d. 24/3 og langfredag d. 25/3 bliver dermed
årets første åbningsdage, hvor bornholmere og turister igen vil have mulighed for at
komme ind i middelalderen og se, hvordan det går med middelalderfolket, deres
uldgrise, kreaturer, får og andre husdyr. Palisaden er blevet repareret, rygningerne
på Stormandsgården fornyet og middelaldersmedjen har fået nyt halmtag – så det
eneste, vi mangler, er masser af aktiviteter, samt liv og glade dage. Og det er lige
præcis her, Vennekredsen kan være med til at gøre en forskel.
Så mød op til påske – og lad os sammen springe ind i middelalderen og den nye
sæson.

Polle

Vores Polle er død
Han var en årrække frivillig på
Centret, altid glad for at være der for
alle, og de oplevelser Middelaldercentret gav.
Polle, som rigtig hed Poul Erik
Paasche, var syg på det sidste, og døde
lige før jul.- han skulle ellers over til
sin søster i Sverige i 3 uger, men nåede
det desværre ikke.
Vi kan kun mindes Polle som en glad
og hjælpsom mand.
R.I.P. Polle.
Britta
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Generalforsamling 2016
Af Niels Larsen

14.30 Niller forlader selskabet, og
den egentlige generalforsamling
begynder.

Referat fra generalforsamling på BMC
for Støtteforeningen Bornholms
Middelaldercenters Vennekreds, den
07. 02. 2016.
26 medlemmer var mødt frem til
generalforsamlingen (incl. bestyrelsen)
Vi begyndte klokken 14.00, og sædvanen tro har Niller ordet den første
halve time. Han fortæller om BMC,
det der er sket, og det der ligger lidt
længere fremme som f.eks. den
stående ombygning/renovering af
gården.
Han dvæler også lidt ved, at 2016 er
jubilæumsår. 20 år har Centret eksisteret. 28. – 29.- maj bliver dagene,
hvor jubilæet markeres. Vennekredsen
opfordres til at tænke tanker omkring
markeringen af jubilæet. Alle små og
store indslag, der kan være med til at
gøre dagene festlige, er velkomne.

Ad. 1. Valg af stemmetællere
Erik Egebro og Bjørn Ørding vælges
som stemmetællere.
Ad. 2. Valg af dirigent

Martin Holm vælges som dirigent.
Han konstaterer at generalforsamlingen
er retmæssigt indkaldt.
Ad. 3. Valg af referent
Niels Larsen vælges som referent.
Ad. 4. Bestyrelsens beretning
Formanden Lone Schræddergaard
Hansen fremlægger bestyrelsens beretning, hvor årets højdepunkter ridses op.
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Ad. 5. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Heidi Beckmann fremlægger regnskab. Regnskabet godkendes –
dog med en bemærkning om, at der i
status var skrevet forkert årstal.
Ad. 6. Godkendelse af budget
Formand Lone fremlægger budget
for 2016. Det godkendes.
Ad. 7. Fastsættelse af
kontingent
Bestyrelsen foreslår at kontingentet
fortsætter uændret. Det godkendes.
Ad. 8. Forelæggelse af det
kommende års aktiviteter
Aktivitetsplan for det kommende år
præsenteres og gennemgås.

Birgitte Sonne Hansen fortæller om
det kommende træf med temaet stormandens hjemkomst.
Heidi Beckmann fortæller om et
julemarked, der vejret og besøgstallet
til trods, kan betragtes som vellykket.
Bjørn Ørding-Thomsen fortæller
om Herolden og benytter lejligheden
til at opfordre alle til at skrive til
bladet, kun på den måde bliver det
vores alles blad.
Ole Boyer Pedersen opfordrer til, at
vi bruger Facebook når der skal
kommunikeres hurtigt. Hjemmesiden
er lidt langsom, men fungerer fint
som arkiv.
Formanden vender tilbage til beretningen og fortæller om fremtidsplaner og om samarbejdet med BMC.
Alt godkendes.

Tænk, at det kan være så kedeligt at være
referent
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Ad. 9. Forslag til
vedtægtsændringer
Der er ikke indkommet forslag til
vedtægtsændringer.

d) 1 dags Julemarked om lørdagen og
bedre annoncering.
(Vi er flere, der ønsker 1 god dag i
stedet for 2 sløje dage, hvor vi mister
gejsten over de få besøgende. Og
Husk at annoncere i Rytterknægten).
Oplægget diskuteres. Bestyrelsen
svarer på det og lover at tage hånd
om de nævnte ønsker i den udstrækning, det kan forenes med Centrets
planlægning og Vennekredsens formålsparagraf.
Med hensyn til afholdelse af pauser
under træf opfordres der til, at man
dækker for hinanden, så især de, der
sidder alene, også har mulighed for at
holde pause, spise mm.

Ad. 10. Indkomne forslag
Kat havde indsendt nedenstående
forslag til dels træf og dels julemarked:

Ad. 11. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Valg til bestyrelse.
 Lone S Hansen, Lars Madsen,
Birgitte S. Hansen og Ole B.
Pedersen modtager genvalg.

Basale krav og behov for Støtteforeningens Bornholms Middelaldercenters Vennekreds træf 2016…
a) 2 timers pause til Ildaftensdagene
imellem dag og aften.
(Vi vil gerne være klar til publikum
når de kommer til).
b) Flere bænke oppe på pladsen.
(Mange er dårligt gående og får en
meget bedre oplevelse og bliver
længere, hvis de ellers kan hvile sig
lidt).
c) Mulighed for bad i vores pauser,
om morgenen, i den 2 timers pause og
om aftenen og ellers, når det lader sig
gøre for rengøring.
(Vi er mange mennesker, der har
pauser på forskellige tidspunkter, og
der er begrænset mængde varmt vand
at bade i).

Tak for din indsats, Grethe
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 Grethe Madsen udtræder af
bestyrelsen, af personlige årsager.
 Dorrit Ehbrecht modtager valg og
er nyt medlem af bestyrelsen.
 Jannek trækker sig som suppleant.
 Hans genvælges som suppleant.
 Bamse modtager valg som suppleant.

arrangementer og lign. Bestyrelsen
blev opfordret til at undersøge om det
er lovligt og muligt.
Generalforsamlingen sluttede
klokken 16.50.
Formanden takkede for god ro og
orden.
Bestyrelsen 2016.
 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
 Dorrit Ehbrecht. Tlf. 5070 6065
 Birgitte Sonne Hansen.
Tlf. 2033 9670
 Bo Larsen. Tlf. 6049 9341
 Suppleanter: Hans Larsen og
Bamse

Ad. 12. Valg af revisor og
revisorsuppleant
Brian Riise blev genvalgt som
revisorsuppleant. Han var ikke til stede,
men havde forud meddelt bestyrelsen,
at han modtog genvalg.

Dorrit - ny i bestyrelsen

Generalforsamlingen dispenserede
ved afstemning fra kravet om, at man
skal være fysisk til stede for at modtage
valg.
Ad. 13. Eventuelt
Her blev diskuteret muligheden for at
rundsende en medlemsliste, da det vil
gøre det nemmere for medlemmerne at
kontakte hinanden i forbindelse med

- og hun så, at alt var godt.
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Bestyrelsens beretning
Af Lone Schræddergaard Hansen

Fremlagt på generalforsamlingen den
7/2 2016 på BMC.
2015 er slut, og nu sidder vi her til
foreningens 3. generalforsamling. Vi
har været igennem foreningens to første leveår, og jeg synes, det er gået
rigtig godt.

1.1 Kurser.

Vi har i 2015 haft 4 kurser. Det er
lidt færre, end vi plejer, og vi arbejder
på at få lidt flere kurser i 2016.
Helle har i foråret holdt et sykursus
og et skokursus, begge var som sædvanlig godt besøgt.
I efterårsferien holdt Åsa kursus i
”Ben och Huvud” hvor der blev syet
kvindehoser/-strømper og hovedtøj.
Der var flere fine nye modeller at vælge imellem, og vi havde en hyggelig
weekend. Og jeg er næsten blevet færdig med min nye kyse...
Kurset startede lørdag i efterårsferien, hvor Centret stadig var åbent. Derfor rykkede vi denne dag op på Stormandsgården, hvor vi havde fået lov til
at bruge elektrisk lys, så vi ikke kom til
at stikke os i mørket. Det var en stor
succes. Gæsterne ville gerne høre om,
hvad der blev lavet, og vi fik lov til at
formidle om sytøj og Vennekreds på en
helt anden måde, end vi plejer. Så
fremover har vi besluttet, at hvis vi
holder kurser i åbningstiden, og de
egner sig til formidling, så bliver de
holdt på Stormandsgården eller et andet
passende sted på pladsen.
Vi indførte sidste år en pris på 100
kr. for deltagelse i kurser. Det fastholder vi i år.
Bestyrelsen har snakket en del, om
der skal være et mindste deltagerantal

Foreningen er i forandring, men det
er kun godt, at vi bevæger os. Nu er
opgaven bare at få udbredt budskabet
om, hvor sjovt vi har det, så vi kan få
endnu flere glade medlemmer.
1. Året der gik.
I 2015 har Vennekredsen haft mange
gode aktiviteter, Jeg vil nu sige lidt om
hvad vi har arbejdet med sidste år.
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man bare med sit eget arbejde. Alle er
som sædvanlig velkommen til at kigge
forbi, både til hygge og arbejde. Det er
en god måde at lære de andre medlemmer at kende og få hjælp til at komme i
gang med at få lavet sit eget udstyr.
1.3 Påske.

I påsken – skærtorsdag og langfredag
- havde Centret åbent, og Vennekredsen var stort set ikke repræsenteret.
Gøglerne var i farverhuset, og balladelavet (Jette og Poul) kom og sang for
æg.
Jeg er helt klar over, at det er svært at
få folk på pladsen i disse kolde dage,
hvor der kun er få gæster. Men det betyder rigtig meget for de gæster, der
kommer, at der er liv på pladsen, og det
ville være så hyggeligt, hvis vi f.eks.
kunne fyre op i stegerset på Stormandsgården, og få base for Vennekredsen
der. Så hvis nogen vil være igangsætter
og stå for det, vil vi blive meget glade.

Der lyttes intenst

på kurserne, før de bliver gennemført.
Men vi har den holdning, at selvom det
måske bare er 2-3 stykker, der få lavet
en ny kjole, eller hvad det nu kan være,
så vil vi gerne understøtte, at medlemmerne kan komme i gang med at lave
deres eget udstyr. Derfor er der ingen
fast grænse, men det vil være en vurdering fra gang til gang.

1.4 Bornholmerdage.

Den 30. – 31. maj var der Bornholmerdage på Centret. Det var en kæmpe
succes. Der kom næsten 3.000 gæster
på de to dage. Der var gratis entré, da
Bornholms Brand havde fødselsdag, og
det var dem, der betalte gildet. Jeg kan
desværre ikke sige så meget mere om
det, da jeg selv var forhindret i at deltage.

1.2 Medlemslørdage.

Vi har i 2015 haft 7 medlemslørdage.
Sidste år ændrede vi medlemstorsdagene til medlemslørdage, og lørdagene
har været en stor succes i modsætning
til torsdagene, hvor der de sidste år slet
ingen kom.
Der har været blandet fremmøde,
nogen gange har vi kun været få, og
andre gange har vi været mange. Men
uanset hvor mange vi har været, har vi
haft nogle virkelig hyggelige lørdage,
og medlemslørdagene fortsætter i 2016.
Vi har igen forsøgt at sætte tema på
nogen af lørdagene; og de lørdage,
hvor der ikke er noget tema, arbejder

1.5 Træf.

I 2015 holdt vi vores 4. middelaldertræf for Vennekredsen, og det var igen
en stor succes. Det er jo foreningens
medlemstræf, og mange af medlemmerne yder en stor indsats i forbindelse
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lagde papegøjen i første skud. Til afslutningsfesten var vi lidt færre, end vi
plejer, da TTT var taget til Kronborg.
Men det var en hyggelig aften, hvor vi
fik sagt pænt tak for i år til hinanden.
1.7 Julemarked.

Igen i år holdt vi julemarked på Stormandsgården – denne gang både lørdag
og søndag. Julemarkedet er et samarbejde mellem Vennekredsen, BMC og
BornPro, og i år var alle aktiviteter
flyttet op på Stormandsgården. Centret
havde sørget for, at der var fint pyntet
med gran og lys, og der var også kommet lys op inde i Stormandsgården. Det
var så hyggeligt, og gæsterne havde en
god dag. Det vil Heidi som koordinator
for julemarkedet, fortælle mere om, om
lidt.
I 2016 har vi selvfølgelig julemarked
på Stormandsgården igen, og det bliver
den sidste weekend i november – den
26. og 27. Det er selvfølgelig frivilligt
om man vil være med begge dage, eller
bare én dag. Der er plads til alle, og
man kommer på de vilkår man kan.

- og der lyttes

med træffet - både før under og efter
uge 29. Det gør de, for at vi alle kan få
en dejlig uge, og for at gæsterne skal få
en rigtig god oplevelse. For mon ikke,
at der er gæster, der vælger at komme
på Centret i netop den uge pga. af træffet?
Men jeg vil ikke sige så meget mere
om det, det er jo Birgitte, der er koordinator for træffet, og hun vil fortælle
meget mere om sommerens træf om
lidt.

2. Bestyrelsens arbejde.
Siden sidste generalforsamling, har
bestyrelsen haft 8 bestyrelsesmøder.
Det, bestyrelsen især har arbejdet
med i årets løb, har været at få mere
aktivitet på pladsen – det vil vi arbejde
vi videre på i år. Men ellers er det selvfølgelig træffet og rammen omkring,
der har fyldt en del.

1.6 Efterårsferie og afslutningsfest.

I uge 42 – i efterårsferien - var der
åbent på Centret, og der var rollespillere på pladsen. Det var en fin uge, men
der var desværre ikke så mange aktive
fra Vennekredsen. Vi var dog nogle
stykker, der havde en god dag om lørdagen, hvor Birgitte lavede surt øl i
stegerset, og der var dejlig varm græskarsuppe til os alle.
Om lørdagen havde Vennekredsen
traditionen tro papegøjeskydning og
afslutningsfest, og årets papegøjemester blev igen Klaus Thorsen, der ned-

2.1 Arbejdsgrupper.

Bestyrelsen har nogle stående arbejdsgrupper, som arbejder med hver
deres opgave.

14

Vi har pt. flg.:
 Træfgruppen med Birgitte som koordinator
 Julemarkedet med Heidi som koordinator
 Herolden med en redaktion bestående af Bjørn, Ole og jeg, og med
Sukey som pressefotograf.
 Hjemmesiden som Ole er webmaster på.
De vil nu hver især fortælle om, hvad
de har lavet i 2015. Men før de får lov
til det, vil jeg gerne takke dem hver
især for den store ekstra indsats, de
lægger i vores forening. Skal vi give
dem en hånd.

dragter, huse, håndværk, andre medlemmer osv. Vi starter som altid med
en kop kaffe, og så vil der være rundtur
på Centret sammen med Lena; og mens
hun fortæller, håber vi, at vi kan få
nogle af de ”gamle” frivillige til at
komme i dragt og være rundt i om på
pladsen og fortælle om deres tøj, håndværk, mad eller et andet interesseområde inden for middelalderen. Det er også
en lær-hinanden-at-kende-dag, hvor
nye medlemmer kan møde andre frivillige.
I 2016 har Centret 20-års jubilæum,
som I har hørt om nogle gange. Det
bliver fejret den 28. – 29. maj, hvor der
bliver gratis entré ligesom på Bornholmerdagene. Centret laver et fint program, men de håber, at også mange
frivillige vil være med til at fejre og
støtte op i de to dage. Og vi arbejder på
at lave et godt program til Vennekredsen med nogle gode aktiviteter.
Dagen er også en god mulighed for,
at reklamere lidt for Vennekredsen og
få nye medlemmer. For det vi har i
vores forening her på Centret er noget
helt unikt. Vi giver mulighed for, at
moderne familier kan komme og være
sammen på en helt anden måde end i
deres hverdag. Tæt på naturen, hvor
børnene kan løbe ud og lege og klatre i
træer og blive beskidte og slå sig lidt,
alt sammen i en tryg ramme, hvor vi
passer på hinanden og kommer hinanden ved. Jeg ved i alt fald, at de oplevelser, som vi og vores børn har fået
her på Centret, er noget særligt, og
noget som vi ikke kunne have fået nogen andre steder.

2.2 Forventninger til fremtiden.

I 2016 arbejder vi som sagt videre
med at få flere aktive medlemmer og
flere sponsoraftaler.
Nogen husker måske den medlemslørdag sidste forår, hvor der var tyskkursus med Lena, og hvor hun også
lavede en introduktion til det at være
frivillig på pladsen. Det har vi tænkt os
at udvide i 2016 til en hel lørdag – dog
ikke med tysk, men med intro til plads,

- og der lyttes stadig
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Dvs. at vi begge ser det som vores
kerneopgave at formidle viden om og
udbrede interessen for den bornholmske middelalder for at støtte Centrets
eksistensgrundlag. Det gør vi i fællesskab og i en løbende dialog om, hvordan vi bedst muligt kan støtte hinandens formål.
Den autentiske ramme er det Centret, der står for. De leverer den mest
fantastiske middelalderbebyggelse,
hvor vi som frivillige kan boltre os og
udleve vores interesse. Men levendegørelse af de gode historier, det er det,
vi som frivillige kan bidrage med. Vi
kan gøre middelalderen levende og
nærværende for gæsterne, så de får en
oplevelse med sig hjem, der adskiller
sig fra, hvad de ellers møder, når de
går på museum, på tomme frilandsmuseer eller ser TV.
Vi er her, fordi vi har lyst til at være
sammen, til at støtte Centret og til at
gøre gæsterne glade.

2.3 Samarbejdet med BMC.

Centrets mission er fortsat:
At formidle de gode historier om
Bornholms middelalder gennem autentiske aktiviteter og levende fortællinger.
I samarbejde med BornPro, BRK,
UVM samt de frivillige og Vennekredsen.
Vennekredsens formål er:
 At yde støtte til Bornholms Middelaldercenter (BMC) og herved
aktivt at bidrage til BMC’s fortsatte eksistens.
 I samarbejde med BMC at skabe et
miljø, hvor interesse for og viden
om alle aspekter af den bornholmske middelalder trives, og hvor der
er mulighed for at opleve livet i
middelalderen, som det kan have
set ud.
 At støtte foreningens fællesaktiviteter med og på BMC. Herunder at
afholde kurser med udgangspunkt i
foreningens formål.
 På frivillig basis at være en ekstra
ressource for BMC.

Den helt særlige stemning under træffet:
sommervejr, omgivet af gode venner—en helt anden slags ferie
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Vennekredsen og TTT
Af Lone Schræddergaard Hansen

Vennekredsen har flere foreninger og
grupper som medlemmer, og vi er rigtig glade for dem alle sammen. Men
TTT – Trup Ting Tang - gøglerungerne, har en særlig plads.
Når man melder sig ind i TTT, dækker en del af kontingentet et medlemskab af Vennekredsen, og man bliver
automatisk medlem i vores forening.
Det er netop besluttet på TTT’s generalforsamling, at denne automatik
fortsætter i 2016.
Samarbejdet mellem foreningerne
går mange år tilbage, og vi har haft
mange gode timer sammen. Vi har
været på flere ture sammen, og gøglerungerne er tit dem der står for under-

holdningen til vores arrangementer i
Vennekredsen. Og når vi er på Centret,
opfordrer vi gerne til, at man aflægger
gøglerpladsen et besøg og hilser på de
skønne unger og deres forældre. Der er
altid godt humør, og så er der næsten
altid god mad i gryderne i skidtfolkslejren.
Som formand kan jeg kun sige, at vi
er meget glade for dette samarbejde.
Vi er glade for, at vi fortsat kan have
TTT børn og voksne som en integreret
del af vores forening, og jeg kan sagtens se, at dette samarbejde kan udvikle
sig endnu mere, og give endnu flere
gode stunder sammen på Centret, hvor
vi begge har vores kerneaktivitet.

Invitation til træf 2016
Af Lone Schræddergaard Hansen

Uge 29 står i træffets tegn, og vi har
allerede nu tilmeldinger fra nye og
gamle træfdeltagere. Herligt!
Som I kan se i Hans’ meddelelse fra
stormand Henning, har vi i år den store
glæde, at stormanden endelig kommer
hjem fra sin lange pilgrimsfærd.
Derfor kunne vi ønske os, at mange
af aktiviteterne i træfugen udspringer af
dette tema. Vi har allerede nu nogle
planer på tegnebordet om, at tre af
dagene i uge 29 vil gå med forberedelse af stormandens hjemkomst, og de
andre tre dage, vil han så rent faktisk
komme hjem, med følge og optog og
hele balladen. Så hvis vi kan få alle til
at bakke op om dette, bliver det rigtig

sjovt. Men det vil I høre meget mere
om, i næste nummer af Herolden. Så
ved vi også om vi har rejst nogle
penge, til at gøre hjemkomsten ekstra
festlig. Hvis I har idéer til aktiviteter,
små optrin eller andet, hører vi meget
gerne om det.
Men ud over dette, vil rammen om
træffet være som den plejer. Man tilmelder sig hos træf-koordinator Birgitte, og tilmeldingsblanketten ligger
allerede klar på vores hjemmeside. Vi
har efterhånden ret godt styr på pladsplanen, men som I kan se, vil der være
småændringer, så vi kan få plads til
alle.
(fortsættes)
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Det bliver et fantastisk træf i år, og vi
i træfgruppen glæder os allerede til, at
vi skal se jer alle sammen igen – og
ikke mindst vores alle sammens stormand Henning.

Pladsplanen
for årets middelaldertræf.
Se mere i næste nummer af Herolden
og følg med på vores hjemmeside og
på Facebook - for planen udvikler sig
hele tiden - også til træf 2016.

På gensyn i uge 29
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Gammelt og nyt
Af Hans Larsen

Stormanden med følge forbliver
vinteren over i Flandern, for her at
afslutte sine forretninger med nogle
storkøbmænd.
Det selv samme sted som i 1360
(erne), hvor vor højt agtede og Gud
til ære og i alle henseender ærlige og
retskafne - vor tro tjener - vor ærkebisp Niels Jensen Bild og søstersøn
Jens Uf, vor gode Høvedsmand på
Hammershus, gæstede ved en turnering på deres rejse til vor fader,
Paven, for her at modtage sin personlige udnævnelse.
Stormanden forventer at blive
modtaget med længsel, og at enhver i
Hennings Herred hylder ham på behørig vis med optog, gøgl, musik og
glade miner. Så skal vor stormand
nok belønne sine egne og alle tilrejsende købmænd, håndværkere,
musikanter, gøglere osv.
En ildnat, med fortællinger om
stormandens bedrifter, gøgl, skuespil,
og en uovertruffen banket, vil nok
være i hr Hennings tanker.
Det bliver prægtigt at skue vor
stormand, hans fagre frue, deres
børn, det store følge med præster,
væbnere og fodfolk komme ridende
op gennem landsbyen, med vogne
fyldt af varer fra fjerne lande.
Halte, blinde og lamme springer
rundt og hylder Henning og hans
følge.
På gården modtages stormanden af
forvalteren og får overdraget gårdens
nøgler, som straks finder deres plads
i fruens hånd.

En rejse med sct. Katharina, bragte
mig her til året 1377.
Den 5. oktober 1377
Jeg er ved særlige hændelser kommet til kundskab om indholdet i et
dokument sendt til forvalteren af
stormand Hennings stormandsgård i
Østerlars i Hennings Herred.
Jeg, af Guds Nåde, skriver Severin Dictus Wulf til Hammershus,
tilskikker jer gode og forstandige
forvalter af stormand Hennings gård
ud i Hennings Herred dette bud.
Jeg have i forbindelse med svar
fra de agtværdige herrer og rådmænd i staden Danzig 5. oktober
1377, ligeledes modtaget bud fra
den hæderværdige, ærlige og gudfrygtige jer egen Stormand Henning.
Det berigtiges, at stormanden med
følge er på vej hjem fra de mange
års pilgrimsfærd og forventes hjem i
sommeren 1378.
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stormanden. Der kan nu aflægges
beretning om den dårlige mønt, tyveri
af kollekten i kirkerne for nogle år
siden og mange andre alvorlige sager,
og så er der det med ærkebispens
helbred, holder han året ud!
Jo sikken et jubilæumsår - det skal
sent glemmes.
Jeg har forsøgt at oversætte Severins
noter efter bedste evne, der tages derfor
forbehold for det, der er lagt til og
trukket fra og eventuel vildfarelse og
fri fantasi.

Den af ærkebispen udsendte kannik,
som i en årrække har gæstet gården for
at løse særlige opgaver, modtager nu

Billeder fra sidste års Træf
Alle foto af Sukey

Fortsættes på bagsiden
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Nyt fra Vennekredsen
Efterlysning
Vi mangler 2 vigtige bøger i systuen
på Centret, hvis du har lånt dem vil
vi gerne have dem tilbage.
”Nordbomønstre dragtsnit fra
middelalderen” og ”Den svenske sko
boken”.

Kursusweekend

Den 9. og 10. april kl. 10 til 15-16 og
opfølgning: lørdag den 7. maj.
Det koster 100 kr. at deltage. Vi har
fint læder til sko, tasker og bælter og
forvasket naturhør til undertøj og
andet; uld må i selv købe.
Tilmelding til Helle 5154 1707

Regler ved lån af dragter!
Man skal have sit medlemskort med,
når man låner dragter.
Dragterne skal afleveres efter
sæsonen, ellers sender vi en regning
på dragterne!
Vi modtager tit snavsede dragter
og sko, som har ligget i pose lang tid
- og det lugter ikke godt, især hvis de
er pakket ned fugtige
Hilsen Noomi, Majbritt og Helle.

Maj
7. maj. Medlemslør dag, kl. 9.30 15.00. Tema er opfølgning på sykursus og intro til brikvævning. Kom
gerne med dit eget arbejde - der er
plads til alle.
28. - 29. maj. 20-års jubilæum for
BMC. Så skal der festes. Vi vil gerne
være så mange aktive Venner på
Centret som muligt, så vi kan vise
gæsterne, hvad vi laver i vores
forening. Vi holder til i folkestuen på
Stormandsgården. Der er gratis entré
for alle. Kom glad.

Kalender
Marts
5. marts. Medlemslør dag, kl. 9.30 15.00. Tema er opfølgning på sykursus og intro til brikvævning. Kom
gerne med dit eget arbejde - der er
plads til alle.
Skærtorsdag og Langfredag har
BMC åben, og Vennekredsen er
traditionen tro på pladsen. Vi holder
til i folkestuen på Stormandsgården,
hvor vi også spiser frokost sammen.

Træf.
Vi skal selvfølgelig have medlemstræf igen i år. Det er som altid i uge 29.
Tilmeld dig allerede nu, hvis du skal
være sikker på, at komme med.
Tilmelding til træfkoordinator Birgitte
Sonne Hansen på Tlf. 2033 9670 eller

April
2. april. Medlemslør dag, kl.
9.30 - 15.00. Tema er ikke fastlagt
endnu.
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Støtteforeningen Bornholms
Middelaldercenters Vennekreds
Julemarked
Den sidste weekend i november har
vi, i samarbejde med BMC, julemarked
på Stormandsgården. Julemarkedet er
ikke et middelaldermarked, og har
derfor lidt videre rammer end andre af
vores arrangementer på Centret. Derfor
kan man som medlem få en bod, hvor
man sælger sit hjemmeproducerede
håndværk.

Vennekredsen er en forening, der er tæt
knyttet til Bornholms Middelaldercenter (BMC) og er for alle, som er
interesserede i den danske middelalder
og som gerne vil støtte Centret.
Fordele ved medlemskab.
- Fri adgang til Bornholms
Middelaldercenter hele sæsonen,
undtaget særlige arrangementer som
f.eks. Ildnat.
- Deltagelse i alle Vennekredsens
aktiviteter året rundt, herunder
kurser og middelaldertræf.
- Medlemsbladet Herolden der
udkommer 4 gange om året
- Medlems "kom sammen" med åbne
værksteder den 1. lørdag i måneden
på Rågelundsgård.
- Mulighed for at få en bod til vores
julemarked på BMC.

Medlemskab af Vennekredsen:
A Personligt medlemskab 175 kr.
Kan tegnes af alle der er fyldt 15 år.
B Familiemedlemsskab 350 kr.
Dækker alle familiemedlemmer på
samme postadresse.
C Gruppe-, firma-, eller institutionsmedlemskab 500 kr.
Indbetaling med tydelig angivelse af
navn til:
Sydbank konto 6060 - 5843006.
Hvis man ønsker at få Herolden tilsendt koster det 64 kr. i porto, der indbetales sammen med medlemskontingentet. Alternativt kan man hente
bladet på Centret eller læse det på
nettet

Foreningen afholder i løbet af året en
række kurser, og på vores medlemslørdage er der forskellige håndværksmæssige temaer og foredrag om middelalderen.
Middelaldertræffet.
Foreningens største enkeltstående
begivenhed er middelaldertræffet. Det
er et medlemstræf, hvor man mødes og
hygger sig og udveksler erfaringer og
ser hinandens håndværk mv. Ønsker
man at høre mere om træffet, kan man
kontakte træfkoordinator Birgitte
Sonne Hansen.

Herolden og web.
I medlemsbladet Herolden, kan man
læse om foreningens aktiviteter, faglige
artikler, kursusbeskrivelser, nyt fra
BMC, boganmeldelser, se billeder fra
vores aktiviteter se indbydelse til træf,
kurser, medlemslørdage mm.
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Det ser let ud når man kan det. Der må klappes

Er det ikke kvalitetstid? Intet er vigtigere end det de to har sammen lige her og nu.
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