Formandsberetning 2016.
Sidste år startede jeg med at sige, at det havde været et travlt år for bestyrelsen, det kan
jeg bare gentage og sige at næste år, fik vi endnu mere at se til. Nu havde vi midler til at
arrangere jubilæums fejring, af Østergaards 500 års grundlæggelse, med både middelalder
marked, og friluftsspillet
” I Krabbeklør.”
Vi havde sat et beløb på 31000.kr af til middelalder markedet, som Hanne Fransen
arrangerede, og et stor beløb af det blev brugt på musik gruppen ”Ramasjang ”som
sammen med alle de andre middelalderfolk, riddere og kræmmere, lavede en festlig og
fornøjelig stemning, ca. 80 personer deltog i aktiviteterne. Tak til Hanne for det fine
arrangement
Vi havde kontakt til Limfjordsteateret, angående instruktør til skuespillet, men da Jens
Jakobsen, ,forfatteren af skuespillet, sagde ja til at instruere, var vi meget glade.
Limfjordsteateret ville være støtte om nødvendig.
Den 22. oktober havde vi igen et orienterings møde, og tilmeldings muligheder, for at
deltage i skuespillet, eller markedet, og flere meldte sig, både som hjælpere og som
skuespillere, og efterfølgende fik vi alle rollerne besat, der var ca. 50 medvirkende.
Den 26. oktober gik sy gruppen i gang. Vi havde ryddet op i vores rum i
forsamlingshuset,( fordi den var blevet solgt ) med henblik på flytning, og det blev til
Fursundskole i Selde, hvor vi fik et dejligt rum, til vore dragter, materialer og til sy lokale. Vi
var ca. 8 i gruppen, og fik for alvor travlt, da læseprøverne begyndte efter vinterferie, også
på skolen, der skulle syes kostumer og tilbehør til alle aktører. Adelsdragterne havde vi, og
noget lånte vi hos Spøttrups Venner, men alligevel var der meget der skulle laves.
Der var mange andre forberedelse, bestilling af lys og lyd, tribuner, toiletvogne,
opsætning af scene, aftale om parkering og ensretning af færdslen til Østergaard, og mange
andre småting, som bare skal være i orden, men ved at fordele opgaverne, og ved fælles
hjælp gik det rigtig godt.
Da vi kom til den 17- 18- 19. juni var alle klar, markedsfolk ankommet, til en fin
arrangeret opstilling, skuespillerne kunne ikke bare deres roller, de kunne også spille, alle,
høj og lav, børn og heste gav alt hvad de kunne. Tak for det, det var bare fantastisk, at se
hvordan det hele lykkedes.
Bestyrelsen har afholdt 13 bestyrelsesmøder, plus planlægningsmøder, med Hanne
Fransen, Jens Jakobsen og Tommy Hensberg.
Den 30. september 2015. afholdt menighedsrådet Luther aften på Østergaard, med
opførelse af Luther monolog, en rigtig fin aften.
Den 14- 15. november deltog vi i julemessen i Selde, med en ubemandet stand, med
dragter, banner og brochurer, ligesom vi også andre steder har vist flaget, By Night i Skive,
torvet i Durup og info tavler i Skive.
Juli måneds åben borg søndage, forløb fint, med betydelig flere besøgende en de
foregående år, det var rigtig dejlig. Den første og tredje søndag, var der rundvisning med

særlig fokus på de arkæologiske, og bygmæssige undersøgelse og renoveringer, foretaget i
slutningen af 2015. ved arkivar Knud Erik Jakobsen.
Den 31. august var der fri lufts gudstjeneste på plænen ved Østergaard, med
efterfølgende kaffe og pandekager.
Øvrige aktiviteter som ikke direkte er arrangementer kan ses på aktivitetslisten. Alle
aktiviteter på Østergaard kan ses på listen, udarbejdet af Knud Erik Jakobsen.
Kunstprojektet ” Grassland ” har holdt 2. orienterings møder på Østergaard, om
projekter i Junget, Thorum og Åsted, de vil sikkert lave et arrangement på Østergaard i
2017. og video kunsteneren, Leo Sagastuy, som er med i projektet, har optaget friluftsspillet
og suppleret med Poul Emils optagelser er det blevet til en flot video.
Efter renoveringen på Østergaard, oktober 2015, til februar 2016. blev der forslag om
udgivelser af et jubilæumsskrift, om renoveringer og aktiviteter på Østergaard, et
samarbejde mellem Skive Kommune, Skive Museum, Sundsøre lokal arkiv, Sundsøre
Lokalhistorisk Forening og støtteforeningen for Middelalder Borgen Østergaard. Det er
blevet et flot og alsidigt værk, som vi kan være stolte af, takket være det store arbejde i
redaktionsgruppen.
Der er blevet lavet en ny hjemmeside, mere overskuelig og brugervenlig, hjemmesiden
er udarbejdet af Poul Emil Kristensen og Ole Agerholm.
Jeg vil slutte med at takke alle for hjælp og velvillighed, opbakning og interesse, for
Østergaard, og arbejdet i støtteforeningen. En særlig tak til bestyrelsen for det gode
samarbejde, uden det havde vi ikke nået årets resultat.
Bodil Pinholt.

