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Sällskapet höll årsmöte
Trots vinterkylan höll Sällskapet Castellanerna
sitt vår- tillika årsmöte den 12 mars. Värmen i
rådhuset var det dock inget fel på och de fyrtiotal
medlemmar med respektive som mötte upp fick
uppleva en trevlig kväll.
Årsmötet inleddes av kapitelmästare Göran Lindgren,
som hälsade de närvarande välkomna. Därpå följde
parentation över två medlemmar som avlidit under
året.
Efter val av mötesordförande och mötessekreterare
började själva årsmötesförhandlingarna, vars punkter
på ärendelistan i raskt takt avverkades. Valberedningen hade som vanligt gjort ett utmärkt arbete och
val och omval genomfördes enligt förslagen.
Kristianopels historia
Efter den formella delen av årsmötet gick ordet över
till kvällens föredragshållare Hans Alerstedt. Med
inlevelse och humor berättade Hans om Kristianopel
och dess historia. Kristianopel uppfördes av den
danske kungen Christian IV i slutet av 1500-talat.
Staden hade ett viktigt strategiskt läge i gränslandet
mellan Sverige ooh Danmark. Det fick till följd att
flera blodiga slag utspelade sig i och omkring
Kristianopel och som alltid så drabbades civilbefolkningen hårt

Kvällens föredragshållare Hans Alerstedt visade sig ha många
strängar på sin lyra eller rättare sagt sin gitarr. Till kaffet bjöd han
på sånger till eget ackompanjemang.

Tavlor lockade till lotteri
Efter föredraget var det dags för mat och dryck.
Småborden i rådhusets cafeteria fylldes snabbt och som
vanligt, när castellaner träffas, var stämningen god och alla
verkade trivas. Lotteriet med tjugor som lottsedlar har
alltid varit ett populärt inslag, så även denna gång.
Toppvinsterna var två tavlor skänkta av Jan-Åke
Kristoffersson och Leif Lagercrantz.

- HISTORISKT CAFÉ -

NÄR BLEV BLEKINGE DANSKT?
Författaren Magnus Edekling
berättar om Blekinges förflutna.

Entré 40 kr

Välkomna

Onsdagen den 28 april kl 18.30
Karlshamns museums Expressenhall
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Kapitelmästaren har ordet
Årsmötet har avverkats och ett nytt spännande
verksamhetsår är i full gång.
Närmast på programmet står ett historiskt café
med den unge författaren Magnus Edekling, som
skrivit boken ”När blev Blekinge danskt?”. I boken
lägger han fram teorier om Blekinges tillhörighet
under vikingatiden. Jag hoppas att många
Castellaner hörsammar inbjudan och kommer till
det historiska Caféet den 28 april.
Planeringen för sommaren är redan i full gång.
Kastellets Dag den 13 juni, blir i år mer
omfattande med aktiviteter för både barn och
vuxna. Ett samarbete med Blekinge Museum ger
möjligheter till spännande historiska aktiviteter
riktade mot barn mellan 6 och 12 år. Samtidigt har
de vuxna möjlighet att se filmen om Kastellet som
kommer att visas i kyrkan. Detta, tillsammans med
en dramatiserad guidning och miniföredrag, ska
locka ut fler besökare till Kastellet. Som
traditionen bjuder står naturligtvis korum och
dubbning av nya medlemmar på programmet.
Något annat som planeras är en vårresa österut
mot Karlskrona och Kristianopel. Många har
efterfrågat en resa, men flera gånger har planerna
fått ställas in på grund av för få anmälda eller för
höga busskostnader. Vår duktige castellanbroder
Jan-Åke Kristoffersson har satt ihop ett program
som med all säkerhet kommer att passa Sällskapets
alla historieintresserade. Läs mer om resan här till
höger.
En fråga som börjar bli akut är hur vi ska sänka
medelåldern bland Sällskapets medlemmar. Ingen
blir yngre, så för att genomföra en föryngringsprocess måste det till medvetna riktlinjer vid
medlemsrekryteringen.
Åldern har ingen betydelse för att bli Castellan.
Den har däremot en av avgörande betydelse för de
publika arrangemang Sällskapet anordnar. Det är
också avgörande för att få fram nya namn till
ordenskapitlet.
Vi har ännu en kärntrupp av aktiva men min
upplevelse är att denna trupp minskar.
Föryngringen är en knäckfråga för ordenskapitlet
framöver och den måste stå högt på dagordningen.
Göran Lindgren

Läs även vår hemsida
www.castellan.se

Castellaner!
Boka lördagen den 15 maj

Då går resan österut mot

Karlskrona och Kristianopel
På programmet:
•
•
•

Kulenovic Museum i gamla
vattenborgen, Karlskrona
Kristanopels murar och kyrka

Besök på de historiska platserna
Avaskär och Bröms

Kostnad: 300 kr/person inkl lunch och kaffe
Notera dagen i er kalender och bjud in vänner och
bekanta. Mer information kommer i brevlådan.
Lär mer om programmet på
www.castellan.se

Soldaterna
beväpnas
Våra soldater i de gul-röda
uniformerna kommer från och
med i sommar att vara beväpnade.
Ordenskapitlet har beslutat att låta
tillverka gehäng och förse
soldaterna med värjor. Ett gehäng,
är det bälte som soldaten har runt
midjan eller över axeln, där värjan
är fäst.
Gehängen tillverkas i vitt, kritat
läder
efter
mönster
från
Livrustkammaren i Stockholm.

