Østergård, d. 16 april 2010

Nyhedsbrev marts 2010.
Ved generalforsamlingen i september 2009
2009, deltog der 12 medlemmer, formanden
fremlagde beretningen og omtalte bl.a. at borgfesten har fået ry, som et hyggeligt
arrangement hvor man trygt kan tage børnene med. Der kommer flere og flere aktører
udefra, og de er med til at skabe en borgfest, som str
strækker
ækker sig over to dage med et
meget bredt udbud af aktiviteter og underholdning for publikum.
Bestyrelsen består pt. af fire medlemmer, som har delt opgaverne mellem sig,
derudover trækker vi på medlemmer og andre frivillige til vore arrangementer,
arrangementer bl.a.
borgfesten,
n, hvor der er en koordinator, som laver alt forarbejdet og er trådholder under
afviklingen af borgfesten.
Vinterens aktivitetsaftener, som sta
startede i oktober har budt på brikvævning,
vævning, pileflet,
læder, reparationer af dragter og ikke mindst syning af nordbodragten, som er en af de
få klædningsstykker fra middelalderen , der er fundet i hel tilstand. Der er købt
håndvævet uld for at få et så auten
autentisk resultat, som muligt, dragten er selvfølgelig
håndsyet. Barnedragten er færdig og resultatet er ble
blevet
vet fantastisk flot.
Foreningen havde en stand på julemessen i Selde, målet var, at synliggøre foreningen
og fortælle om de aktiviteter vi står for. Der var ca. 3000 besøgende på messen, og der
var meget stor interesse for støtteforeningen og de aktivite
aktiviteter
ter vi havde med, bl.a. den
helbredende drik Clarete, faldt i god smag.
I januar arrangerede vi fællesspisning ssammen
ammen med Åsted borgerforening og Åsted
forsamlingshus.. Deltagerne blev budt velkommen med en Clarete, og menuen stod på
helstegt gris, råstegte
e rodfrugter og middelalderbrød, og som dessert var der
æblemandelpudding. De ca. 100 deltagere tog godt for sig af retterne og der faldt
mange rosende bemærkninger om maden, efter et solidt måltid fortalte gruppen
Harpenstreng, om deres instrumenter og b
bød
ød op til kædedans. Der måtte
forsamlingshuset stå sin prøve, men der var plads til alle i kædedansen.
Sæsonen starter med friluftsgudstjeneste, et samarbejde mellem menighedsrådet og
støtteforeningen, arrangementet er under planlægning, så et endeligt program
forelægger ikke endnu, men følg med i dagspressen eller på vores hjemmeside.
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Traditionen tro er der borgfest den sidste weekend i juni, der arbejdes pt. på højtryk
med at kontakte aktører og bringe aftaler på plads. Der er stor interesse for at deltage i
borgfesten både blandt aktører og besøgende og det tegner til at vi slår alle rekorder i
forhold til aktører i år, allerede nu er der tilmeldt over 100. Så vi håber på godt vejr og
at publikum vælger at tage til Borgfest.
De fire søndage i julili er der åben borg med guidet rundvisning, åbningstiden er udvidet
til kl. 17, vi oplevede sidste år at der stadig var publikum efter kl. 16.
Derudover er borgen åben efter aftale, hvor der kan arrangeres guidet rundvisning eller
anden form for arrangement.
nt.
Året sluttes af med generalforsamling, det er vores håb, at der er flere der stiller op til
bestyrelsen og gerne lokale, som kan være med til at styrke foreningen, og sætte
Østergaard og Åsted på landkortet.
Med udsendelsen er der vedlagt girokort titill indbetaling af kontingent, som årligt er 75,75,
kr. pr. person. Medlems nr. er skrevet på girokortet og ved betaling på netbank: Reg.nr.
9100 konto nr. 3130441326 er det vigtigt at skrive medlems nr. Vi takker for jeres
medlemskab uden det kunne foreningen ikke bestå.
Vi håber at folderen kan inspirere til et besøg på Østergaard, og glæder os til at se jer
til et af vore arrangementer.

Med middelalderlig hilsen
Bestyrelsen for
Støtteforeningen For Middelalderborgen Østergaard
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