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Sällskapet höll
årsmöte

Göran Lindgren
Kapitelmästare
Bengt Norman
Vice Kapitelmästare
Christer Pilelöw
Skrivare
Ulf Janson
Vice Skrivare
Kaj Johansson
Kassaförvaltare
Rune Carlsson
Vice Kassaförvaltare
Georg Abrahamsson
Kvartermästare
Jan Otterheim
Ceremonimästare
Birgitta Cleyndert
Utbildningsmästare
Jan-Åke Kristoffersson
Arklimästare
Christer Petersson
Trossmästare
Lars-Olof Billvik
Ordenskaplan

I år var årsmötet förlagt till
Församlingsgården där ett
30-tal medlemmar, både
med och utan respektive,
hade mött upp.

Birgitta Cleyndert drar
Åke Fransson
lottnummer.
Selämnar
mer över
ordförandeklubban till den
vimmelbilder på
nyvalde kapitelmästaren
www.castellan.se
Göran Lindgren

Mötet började med årsmötesförhandlingar, som leddes av
Sällskapets
kapitelmästare
Åke Fransson med benäget
bistånd av skrivaren Christer
Pilelöw. Någon avvikande
syn på dagordningens punkter fanns inte och ordenskapitlet beviljades ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2008.
Ny kapitelmästare
I samband med val till orCastellanen Inga Ryberg berättade om Mary
denskapitlet skedde en förSmith Karadja vid årsmötet
ändring.
Kapitelmästare Åke Fransson hade avsagt sig omval och till ny kapitelmästare valdes Göran Lindgren. På övrigt poster blev det omval.
Inga Ryberg berättade
Efter årsmötesförhandlingarna berättade
Castellanen Inga Ryberg om brännvinskungen LO Smiths dotter Mary. I februari
1887 eklaterades förlovningen mellan
henne och den betydligt äldre turkiska
fursten Jean Karadja Pascha.
En förlovning som i pressen beskrevs
som en verklig cause célèbre. Inga Ryberg
visade stort kunnande i ämnet och med
hjälp av bilder beskrev hon hur Marys liv
utvecklades tillsammans med fursten.

Avgående kapitelmästare Åke
Fransson lämnar över klubban
till Göran Lindgren.

I glada vänners lag
Kvällen avslutades med en måltid där det
avnjöts fläskfilé och potatisgratäng. Stämningen var som alltid på Castellanernas
sammankomster gemytlig och det pratades glatt vid borden.

Dramatiserade guidningar på Kastellet! Se vår hemsida www.castellan.se

Skriften om Väggaområdet

Första upplagan såld på
nolltid
Att skriften om Väggaområdet skulle bli efterfrågad var det nog ingen som tvivlade på.
Men att redan efter en vecka få beställa en ny
upplaga, överskred alla förväntningar.

Skriften finns till försäljning hos Lundins bokhandel, Alltiprint i Karlshamn
AB eller direkt av Jan-Åke Kristoffersson.

I skriften har Jan-Åke Kristoffersson, Sven-Åke
Kullberg och Lars Dreje i ord och bild dokumenterat de flesta av Väggaområdets byggnader och
platser. Alla älskare av strandpromenaden har nu
möjlighet att lära mer om de hus som passeras på
promenaden.
Sven-Åke Kullbergs utmärkta karta, som finns
som en utvikbar bilaga i slutet av skriften, visar
inte bara strandpromenadens sträckning utan
även var i Vägga de olika platserna och husen
finns eller en gång funnits.

Vi firar Kastellets
Dag den 14 juni

Pris 20 kronor

Boken finns till
försäljning

En lördag när majsolen
värmde som bästa, drog
ett antal Castellaner ut
till Frishomen. Utrustade med skurborstar och
dammsugare tog de itu
med att städa upp efter
vintern. På bilden putsar
Roger Jönsson upp en
av de gamla lyktorna.

Som traditionen bjuder i syrenblomningens tid
firar sällskapet Kastellets Dag den 14 juni. Nya
medlemmar kommer att dubbas av konung
Carl X Gustav, som för dagen återuppstår tillsammans med sin trogne generalkvartermästare Erik Dahlberg.

Sommarteaterns scen
Efter intagningen underhåller Christer Pilelöw med
sång och musik. Arrangemanget, går av stapeln på
sommarteaterns scen vid kruthuset.
Som vanlig avslutas eftermiddagen med kaffe och
mingel med Castellaner och anhöriga.

Lördagen den 6 juni
kl. 9.00 är alla Castellaner välkomna till en
vandring längs Vägga
strandpromenad. Våra
ciceroner blir SvenÅke Kullberg och Lars
Dreja.
Samling vid
Näsviken

Vårstädning i
Historiska rummet

Castellaner: Möt upp!

På söndagen medverka traditionsenligt Blekinge
Bataljons musikkår, som med sin musik sprider
glans åt föreställningen. Efter fanborgens inmarsch hålls korum av ordenskaplan Lars-Olof
Billvik. Därefter följer intagning av nya medlemmar, i år fem stycken. De kommer att dubbas som
Castellaner i kommendantgraden av den för dagen
uppståndne Carl X Gustav och hans generalkvartermästare Erik Dahlberg. Till sin hjälp har de
soldater i tidstypiska uniformer.

EN VANDRING
GENOM
VÄGGAOMRÅDET

LÄS MER PÅ VÅR
HEMSIDA

13.00
13.30
14.00

15.00

Program
KASTELLETS DAG
Söndagen den 14 juni 2009
Båten börjar gå
Samlingsmusik Blekinge Bataljons musikkår
Fanborgens inmarsch
Korum
Skådespel
Dubbning av nya Castellaner
Fanborgens utmarsch
Musik med Christer Pilelöw
Kaffe

Närvarande Castellaner medverkar i fanborgens inmarsch. Glöm inte insignierna

