Formandsberetning 2018.
Støtteforeningen for Middelalder Borgen Østergaard
Beretning om, hvad vi går og laver i støtteforeningens bestyrelse, på borgen og for foreningen,
kan nem blive en gentagelse fra sidste- og forrige år, da vi kører meget med de samme
arrangementer, men dog med enkelte nye tiltag.
Vi har afholdt syv bestyrelsesmøder, i løbet af året, flest i vinterhalvåret, da det gælder om at få
planlagt sommerens arrangementer. Vi har nogle hyggelige møder, og arbejde godt sammen, der
er ingen problemer med, at få fordelt arbejdet, om det så er det praktiske eller det mere tekniske.
Og hvem der deltager i møder, i de foreninger vi er repræsenteret i, Østsalling Klyngen, Skive
erhverv-og turistforening (SET) og Fursundegnens Forening. Vi taber desværre medlemmer, pt. har
vi 78 medlemmer. Der er få der melder sig direkte ud, men vi har vedtaget, at når der ikke er
betalt kontingent i 2 år, bliver medlemmet slettet, så vi må gøre en større indsats for flere
medlemmer.
Det første sommerarrangement var deltagelse i ” Herregårdenes dag på Skive egnen” i
samarbejde med SET. Den 10. juni. Vi satte det store telt op, til servering af kaffe og kage. Der var
rundvisning kl. 11 og 14. Kl. 1245 underholdning i riddersalen, med tre unge lokale, der går på
musik skolen i Skive, og Skive-Glyngøre Linedansere. Det var fin underholdning. Vi var godt tilfreds
med besøgstallet, 40 betalende a`50 kroner, og efter aftale med SET. Får vi 2000 kr. til foreningen.
Arrangementet har været afholdt hver andet år, men efter evalueringen i år, konkluderede man,
at der var for få besøgende generel og arrangementet vil slutte i sin nuværende form.
Friluftsgudstjenesten den 13. juni, i samarbejde med menighedsrådet er en god fast tradition.
Efter gudstjenesten kommer menighedsrådet med te, kaffe og vand, og vi bager pandekager over
bål, bare ikke i år, da der var afbrændingsforbud i år, på dette tidspunkt, så det blev vafler bagt på
el, som også blev vel modtaget. Det var en fin aften.
Derefter 5 søndage eftermiddage i juli måned, Åben Borg med rundvisning kl. 14, og med
mulighed for at købe kaffe, te og kage. Der var varieret, men fint besøgt, ca. 180 besøgende i alt.
Et arrangement der er gratis for alle. Der er nogle fine dage, hvor den permanente udstilling om
borgens ældre og nyere historie og middelalder dragterne bliver studeret, vi går rundt i
middelalder tøj, og føler os rigtig godt hjemme. Tove Gravesen havde en udstilling af drivtømmer
kunst og Hanne Bavnsgaard en udstilling af filtede ting, og en aktiv dag på borgen. Det lykkedes os
ikke at få flere til at deltage i levendegørelse, med gammel håndværk og husflid.
Vi har to dygtige rundvisere i bestyrelsen, Kristian Markussen og Poul Emil Kristensen, desuden
kan vi trække på forhenværende bestyrelsesmedlem Birger Bavnsgaard, og fra Lokal Arkivet Knud
Erik Jakobsen, som også gennem arkivet har mange rundvisninger, og han udarbejder også en
aktivitets liste over alt som foregår på og omkring borgen, listen ligger også på vores hjemmeside.
Sidste år i september afholdt vi et sensommermarked på gårdspladsen ved Østergaard, med
åben borg og rundvisning, det var vellykket, og vi har gentaget det i år, det var den 20. september,
søndag eftermiddag fra 12 til 16, der var 15 kræmmere, og mange besøgende, som gik en tur på
pladsen, og der var godt 30 med på rundvisningen, og der blev solgt meget kaffe og kage.
Næste og sidste arrangement i år, er et nyt tiltag. Den 26-27-28- oktober vil uhyggen brede sig
på borgen, med hekse og spøgelser, et eftermiddag-aften arrangement , med delvis mørkelagt

borg. Vi vil bruge lidt penge på køb af medie udstyr, og andre effekter, og vi efterlyser folk med
gode ideer, som kan have lyst til at til deltage.
I det forløbende år er der ikke foretaget renoveringer inde på borgen, men sidste efterår blev
der fældet og ryddet rundt om borgen og dammen, store træer langs gårdspladsen blev fældet, og
nye bøgetræer blev plantet, og gårdspladsen renoveret. Knud Erik Jakobsen vil efter
generalforsamlingen fortælle mere om det.
Vi vil gerne vise borgen frem, og fortælle historien om den, derfor er vi også meget glade for de
henvendelse om rundvisninger, vi får fra private, foreninger, skoler o.s.v. som er interesseret i at
lægge turen omkring Østergaard.
Til slut, tak til alle som har støtte, og hjulpet, enten med medlemskab, bidrag eller praktisk
arbejde i det forløbende år. Det er dejlig at mærke den store hjælpsomhed og interesse fra den vi
kommer i kontakt med. Et eksempel er, da vi aftenen før arrangementet,” Sjov og Farve” i Selde,
fik tre sommerhusbeboere til at gå i middelalder dragter i byen.
Bodil Pinholt.

