
   

  Side 1 af 2 

   
 

 

Nyhedsbrev maj 2017 
 

BORNHOLMS MIDDELALDERCENTERS 

VENNEKREDS 
www.bmc-vennekreds.dk  

 

Kære Venner. 

Jeg tænkte, at vores nyhedsbrev trængte til at blive opfrisket. 

Så her er den nye udgave. Jeg håber, I vil tage godt imod 

den. 

Det er blevet maj og sæsonen på BMC er gået i gang, og vi 

begynder at få ret travlt i vores foreningen. Aktiviteterne kan 

ses her til højre, og særlige arrangementer vil blive beskrevet 

herunder. 

God maj 

 

Medlemslørdag 6/5. 

Vi mødes kl. 9.30 til brød og kaffe. Fra kl. 10.30 er er intro til esse-smedning 

med Niels. Der er også opfølgning på de sykurser vi har haft i foråret, så 

hvis du ikke er blevet helt færdig, så kom og få hjælp af Helle, til det 

sidste. 

Arbejdsdage i maj. 

Middelaldercentret har bedt os om hjælp til nogle praktiske opgaver – 

især tjæring af pallisade og at lave kvashegn. Derfor har vi sat nogle 

arbejdsdage ind i kalenderen i maj måned, og vi håber, at så mange 

som muligt vil kunne komme en eller to dage i løbet af måneden og 

hjælpe til. 

Datoerne er den 6/5 - 12/5 samt 20 og 21/5. Vi starter kl. 9.30 med kaffe, 

brød og planlægning, og vi slutter ca. kl. 15.30. Du behøver ikke engang 

af have madpakke med – der er sørget for det hele… 

Nogle af dagene ligger desværre samtidig med, at vi har andre 

aktiviteter, men så er der jo mulighed for at alle, kan finde noget de synes 

er rart at lave :- )  

 

 

Aktiviteter i maj 

06-05-2017 

Medlemslørdag og 

arbejdsdag på BMC 

12-05-2017 

Arbejdsdag på BMC 

20-05-2017 og 21-05-2017 

Kursus i pileflet og 

arbejdsdag på BMC 

27-05-2017 og 28-05-2017 

Bornholmerdage på BMC 

27-05-2017 

Fest for Vennekredsen på 

BMC. 

 

”I den katolske Tid 

koncentrerede Guds Moder-

Dyrkelsen sig om Pinsen, Maj 

Maaned var Jomfru Marias 

Maaned; urgamle hedenske 

Foraarsmyter og Kristendom 

mødtes her i den skønneste 

Legende Menneskeaanden 

nogensinde har frembragt; 

men Protestantismen skød 

den fra sig, med samt Musik 

og Billeder, og satte sin tørre 

snakkende Præst i Stedet.” 

Aarets Højtider af  

Johannes V. Jensen 

 

 

http://www.bmc-vennekreds.dk/
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Bornholmerdage den 27. og 28. maj. 

Den sidste weekend i maj, er der Bornholmerdage på Bornholms 

Middelaldercenter, ligesom sidste år. Og ligesom sidste år laver vi en lejr 

hvor Vennekredsen holder til – men vi ved endnu ikke helt hvor på 

pladsen det bliver. Der vil være fælles morgenmad og frokost. Så kom og 

vær med til at vise gæsterne hvad vi laver i Vennekredsen, og måske kan 

vi være heldige at få nogle nye medlemmer. 

Burgenda og Trup Ting Tang er også på centret denne weekend, og der 

vil være musik og underholdning, så der er masser af sjove og 

spændende aktiviteter i denne weekend. Så det ville være rigtig godt, 

hvis vi i Vennekredsen kunne supplere med nogle håndværk og gode 

historier. 

Der er dog en lille ændring i forhold til tidligere udmelding. Det koster 40 

kr. i entré hvis man ikke er medlem af Vennekredsen. Så husk jeres 

medlemskort hvis I kommer som gæster, så kommer I selvfølgelig gratis 

ind. 

BMC arrangement den 10/6. 

Jeg vil lige nævne et stort arrangement som BMC har den 10. juni, kl. 

18.00 – 23.00. Der skal være et firmaarrangement med ca. 150 gæster, 

og de ønsker sig masser af middelalderliv på centret. De skal primært 

være i området inden for palisaden på stormandsgården, og vi i 

Vennekredsen skal levere så meget middelalderliv som muligt. 

Centret er i gang med, at sætte et program sammen, og vi i 

Vennekredsen skal hjælpe til. Vi samles og finder nogle fælles aktiviteter 

som f.eks. middelalderlege, dans i trojaborgen eller andet. Kom gerne 

med gode idéer og meld også gerne ud allerede nu, om du kan være 

med. 

 

Den gode nyhed – Birgitte har lovet at stege sild igen til sommer :-)  

 

 

Datoer i næste måned 

- juni 

3/6 Medlemslørdag 

Eget arbejde og info om 

træf. 

10/6 Arrangement på BMC 

BMC har et stort 

arrangement og de har brug 

for at Vennekredsen er på 

pladsen og puster liv i 

middelalderen. 

Uge 29 – middelaldertræf 

Du skal selvfølgelig med til 

sommerens træf – ikke??  

Husk at udfylde tilmeldings-

blanketten inde på vores 

hjemmeside: 

http://bmc-

vennekreds.dk/tilmelding-til-

middelaldertraef-2017/  
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