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Nyhedsbrev juni-juli-august 2017 
 

BORNHOLMS MIDDELALDERCENTERS VENNEKREDS 
 

Kære Venner. 

Sommeren er over os, og vi holder pause i nyhedsbrevene. 

Derfor gælder dette nyhedsbrev for juni-juli-august. Til 

september starter vi på efterårets aktiviteter, og så får i brev 

igen. 

Men indtil da - hav en rigtig dejlig sommer. 

 

Medlemslørdag 3/6. 

Er vel overstået. Nåede du ikke at høre om træffet, kommer der lidt info 

længere nede.  

BMC arrangement den 10/6. 

BMC er som tidligere nævnt vært ved et middelalderarrangement for et 

stort IT firma, med ca. 140 gæster. Vennekredsen hjælper til, vi skal især 

agere kulisse for festlighederne.  

Kl. 17.00 Vi mødes i farverhuset, gør klar og tænder op og starter på 

madlavningen - vi laver mad til os selv. 

KL. 18.30 ankommer gæsterne og de bliver guidet rundt, vi er kuliser, fyld 

og underholdning når de går igennem landsbyen.   

Kl. 19.10 er gæsterne i gang med deres fest oppe i stormandsgården.  

Kl. 20.45-21.00 optræder Cirka. 

Kl. 21.15 - 21.35 skal TTT være underjordiske oppe på gården hvor Urkraft 

spiller. 

Kl. 22.00 - 22.20 er der Ildshow uden for stormandsgården og derefter 

følges gæsterne til busserne. 

22.30 kan vi pakke sammen og sige tak for i aften. 

Lad det blive en fest for både Venner og gæster. 

Find os her: 

www.bmc-vennekreds.dk  

Vi er også på Facebook – søg på Bornholm Middelaldercenters Vennekreds. 

 

 

 

Aktiviteter i 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. 

Aktiviteter i juli 

3+4. / 11+12. / 25+25. juli 

Børnedage på BMC.  

Uge 29 

Middelaldertræf for 

medlemmer af Vennekredsen. 

Aktiviteter i august 

1+2. / 8+9. august 

Børnedage på BMC. 

26+27. august 

Kursus i mjødbrygning. 

 

 
 

 

http://www.bmc-vennekreds.dk/
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Børnedage på Bornholms Middelaldercenter. 

”I skolernes sommerferie er der spændende programsatte børnedage 

hver tirsdag, onsdag og torsdag. 

På programmet står bl.a. væbnerskole et historisk rollespil for alle børnene 

- samt daglige gøglerforestillinger og workshops med den bornholmske 

børnegøglergruppe Trup TingTang.  

Du kan lege arkæolog og måske er er du heldig at finde en skat, en perle 

eller blot en kapsel, præcis som det er for de rigtige arkæologer. 

Du kan slå din egen mønt og deltage i jagten på falskmønteren. Skyde 

med bue og pil, prøve en rustning og løbe en tur på palisaden.” 

Se mere her: http://www.bornholmsmiddelaldercenter.dk/det-

sker/hoejsaesonen/boernedage.aspx  

Middelaldertræf i uge 29. 

Så nærmer træffet sig med hastige skridt. Vi er i fuld gang med 

planlægningen, og vi har fået dejlig mange tilmeldinger. Har du ikke fået 

tilmeldt dig endnu, kan du liiige nå det på vores hjemmeside. Vi har brug 

for din tilmelding, så vi har styr på indretning af telt-pladsen, madindkøb, 

vagtplaner osv. Se link her til højre. 

Pt. opererer vi med flg. plan for opstilling af telte mm. 

Fredag den 14/7 kl. 17.00 Vi opfordrer til, at alle de lokale sætter deres 

telte op, senest denne dag. Centret har åbent til kl. 17.00, så man kan 

først køre ind på pladsen efter det. 

Lørdag den 15/7 kl. 15.00 Vi henter ting på lageret og sætter det store 

køkkentelt op – samt andre fælles telte. Alle hænder kan bruges – så kom 

meget gerne og hjælp os. Centret har åbent til kl. 17.00. 

Søndag den 16/7 hele dagen. Vi indretter køkken og hjælpes ad med at 

få det hele på plads. Og vi hjælper hinanden med de sidste telte, hvis 

nogen har brug for en hånd. 

Søndag den 23/7 hele dagen.  

Vi piller hele gøje-møjet ned igen. 

Her har vi som regel brug for lidt 

hjælp. Så bliv meget gerne lidt 

længere og giv en hånd med. 

Det bliver sommerens hyggeligste 

middelaldertræf… 

 

 

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/  

Vi har fået ny bazar-mutter – 

Mona. Det er hende her. 

 

Så hvis du skal sælge noget af 

dit gode gamle grej, er det 

hende du skal have fat på. 
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