Nyhedsbrev marts 2018
BORNHOLMS MIDDELALDERCENTERS VENNEKREDS
Kære Venner.
Så har vi taget hul på et nyt foreningsår, og det først nyhedsbrev er
hermed sendt ud.
Vi har ikke aktivitetslisten for året klar endnu, men så snart vi har den,
bliver den også sendt ud. Men bare rolig, der kommer til at være en
masse gode aktiviteter – også i år.
På gensyn på lørdag.

Kommende aktiviteter
03-03-2018
MEDLEMSLØRDAG
07-04-2018
MEDLEMSLØRDAG

Medlemslørdag 3/3.
Vi starter blødt op med en medlemslørdag hvor vi reparerer eget udstyr.
Helle Pfeiffer til være med hele dagen, så der er hjælp at hente til
mønstertegning, syning af dragt, sko, og div. læderarbejde.
Vi starter med morgenkaffe kl. 9.30, og der er frokost ca. kl. 12.30 – husk
madpakken. Men… vi ser lige hvordan vejret arter sig i Østerlars på
lørdag. Jeg skriver ud hvis vi aflyser, men er du i tvivl, er du velkommen til
at kontakte mig.

05-05-2018
MEDLEMSLØRDAG
02-06-2018
MEDLEMSLØRDAG

Der er sat tema på de næste to medlemslørdage, og det er:
Medlemslørdag april – middelaldermad sammen med Anna.
Medlemslørdag maj – middelalderlege sammen med Maria.
Man kan vælge at deltage i dagens tema, eller at arbejde med eget
håndværk. Helle vil også være der i april og maj. Alle er velkomne.

Generalforsamling.
Referatet fra generalforsamlingen er nu lagt ud på vores hjemmeside, og
det er også udsendt sammen med dette nyhedsbrev.
På generalforsamlingen var der fire bestyrelsesmedlemmer der havde
valgt, ikke at genopstille. Jeg vil gerne sige tak for et godt samarbejde i
den tid, de hver især sad i bestyrelsen. De har alle ydet en stor indsats, og
vi vil savne dem i det videre bestyrelsesarbejde.
Stor tak til Lars Madsen – Grethe Madsen - Hans Larsen – Mona Dahl.
Generalforsamling i 2019 vil være søndag den 3. februar.
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Bestyrelsen.
På generalforsamlingen fik vi valgt en god stor bestyrelse. Det er dejligt, at
så mange gerne vil deltage aktivt i arbejdet med, at skabe gode og
spændende aktiviteter i vores forening.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som flg.:
Lone S. Hansen – formand
Tor Munch-Petersen – næstformand
Ann-Charlot Henriksen – kasserer
Agnes Gjerløv – sekretær
Anna Raasø Grant
Bo Larsen
Dorrit Ehbrecht
Dutten Hansen
Heidi Beckmann
Lena Mühlig – udpeget af for BMC
Maria Pauk Hansen
Marlene Lehmann
Andreas Mosegaard – suppleant
Birgitte Sonne Hansen – suppleant
Lena fortsætter som centrets repræcentant i BMC’s bestyrelse, og det er
også Lena der er kontaktperson for de frivillige – både dem er er med i
Vennekredsen og andre frivillige.

Herolden.
Det nærmer sig, at vi skal til at udgive vores årsskrift af Herolden. Derfor
indkalder vores redaktør Marin Holm nu materiale til bladet.
Så har du en faglig artikel, et fantastisk billede, en sjov historie eller noget
andet der egner sig til bladet, så kontakt Martin, så I kan aftale nærmere
omkring detaljerne.

Julebrød til trækdyrene.
”Hvis det var en klog og
forudseende familie, havde de
ladet et brød ligge fremme på
bordet i alle tolv juledage fra
første juledag til
helligtrekongersaften den
6.januar. Brødet ville da suge
julens hellige kraft til sig.
Man gemte derefter brødet
omhyggeligt væk, og på den
første arbejdsdag i foråret blev
det højtideligt fordelt til både
trækdyr og arbejdsfolk, så de
alle kunne få fornyede kræfter
til forårsarbejdet.”
Kilde: ”Velkommen til
middelalderen” af Bornholms
Middelaldercenter.

Der er deadline den 1/4, men kontakt gerne Martin før, så han ved hvad
der skal være plads til i bladet.
Spørgsmål og aftale om artikler, kan rettes til: mestermartin47@gmail.com
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