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Jag flyter fortfarande omkring på ett litet post-Medeltidsveckamoln. Då jag inte var speciellt aktiv i
autokratgruppen under Medeltidsveckan hann jag med att bara vara för första gången på 21 år! Att sen
bara en vecka senare gifta bort sin son och delta i en sjudundrande fest med styrdans och allt känns
fantastiskt bra.
Förövrigt kommer jag att trappa ner autokratandet till minimum och försöka delta mer i eventen istället
(hur jag nu skall lyckas hålla mig).
Sen vill jag bara påminna er som flyttar runt i världen att ändra adressen i Census (eller kontakta
kassören om ni har glömt lösenordet)
/Ylva från Valle, Krönikör

Inbördeskriget avklarat. Då är det väl höst, va? Men icke. Vi som återigen åkte ner till Juneborg möttes
av strålande väder och sommarvärme. Kriget genomfördes av lite lätt uppvärmda fighters som sen
avslutade dagen med ett dopp i Vättern. Den här drotsen bestämde sig dock för att våra tappra kämpar
nog fått för många slag mot huvudet och avstod att testa badtemperaturen.

Festen var fylld av god mat och en melon och avslutades med episk krus-kastning i sann
Styringanda(för hela berättelsen bör ni fråga Baronessan Saga om ni vågar). Ni som vinner årets
Storstyingkamp bör vara medvetna om detta ansvar. Bara så ni vet!

Vi ses väl på Storstyringkampen om några veckor?

/Cecilia, er något slitna Drots

En härlig medeltidsvecka har ännu en gång passerat och vi riktar tacksamhet till de som gjort vårt camp
till en fantastisk upplevelse!
Vi hälsar även Fursteparet av Nordmark välkomna till våra marker och ser fram emot deras
regeringstid!
Vi hoppas ni inte missat att Storstyringkampen inträffar den 28 dagen i september månad och att
många ser fram emot att kämpa för titlarna Storstyring och Storstyra! Vi hoppas även att ni märkt att
det rör sig redan kring Lucia och att vi kommer vistas av både Kungapar, Furstepar och populas från
allt Nordmark.
Baronessan kommer gästa Inbördeskriget i Juneborg och tar med sig mången tapper kämpe. Hon
kommer även eskortera Fursten i sin vagn så att Han säkert landar på Styringheims stränder igen.

/John et Saga, Baronpar

Nu börjar terminen igen! På Fightingen, Skriptoriet och för hantverksträffar finnes närvarolistor som
rapporteras till ABF. Ansvariga är John, Marie och jag Sara. Är inte ansvarig närvarande på en träff
(gäller Fighting och Hantverk) notera vilka som deltagit och för informationen vidare till ansvarig.
http://styringheim.se/node/679
Den 20 dagen var tredje månad skickar jag iväg en rapport till MoAS:en i Nordmark. Till detta behöver
jag uppgifter kring event (autokrater, matokrater, kurser) och personliga rapporter om hantverk och
kunskap under den aktuella perioden (januari-mars, april-juni, juli-september och oktober-december).
Mer om det http://styringheim.se/node/558
Senaste tiden har det varit dåligt med rapporter trots att jag vet att den finns en stor kreativitet i
Styringheim. Jag hoppas vi får ta del av fleras rapporter i framtiden så att kunskaper kan delas!
Hantverksdagar i framtid och dåtid: http://styringheim.se/node/659
Vill du hålla en kurs? Kontakt mig!
skrahallare@styringheim.se

Kajsartornet
Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till att hålla Kajsartornet öppet! Det är fantastiskt att se alla gå ihop
till ett och samma mål med resultatet att vi faktiskt har lite rörelsekapital i vår förening.
Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag så vi kan lägga fram ett färdigt förslag om
öppethållande på årsmötet. Då kan vi även tidigt skriva på kontrakt igen för sommaren och hinna med
en utbildning från Museet innan vi öppnar upp.
Kontakt styrelsen@styringheim.se

Storstyringkampen
Den 28 september (start kl 10.00)avgörs vem som blir Storstyring och Storstyra och på Luciafesten
kommer krönas till Baron och Baronessa!
Tävlingarna utförs parvis och det är både listighet, styrka och kondition som krävs för att klara sig
genom kämpalek och gutniska idrotter. Du väljer själv om du vill delta eller sitta vid sidan och heja på
deltagarna.
Lokal: Bunkern i Rute (Rennika och Styrrs sommarresidens)
Kostnad: 175 kr
Betalas till PG 398 132-1, Styringheim, senast den 20 september. Skriv i meddelande Storstyring 2013,
Mundant namn/SCA namn
Betalar man vid introllning kostar det 250 kr.
Anmälan görs till baronessa@styringheim.se
Då maten förbereds några dagar innan uppskattar vi att även allergier/matvanor anmäls i samband med
sista anmälningsdag eller senast 25 september.
Lunch, banquett och frukost ingår i avgiften. Crash-space finns på siten. Endast ett fåtal sängar så
medtag madrass/underlägg.

Vi är glada att kunna utlysa att det i år inte kommer vara löpning med bland idrotterna!
Vi får även besök från Kingdom of the West (Staterna) varav en är textilarkeolog: Dread Viscountess
Seelie Brianna Sutherland (Barbara Klessig) kommer hålla en föreläsning så fort tävlingarna är klara.

Välkomna
/Baronparet

Jaktgille i Örehus 11-13 oktober
Alla och envar är hjärtligt välkomna att fira Örehus sjätte JaktGille!
Det blir en helg fylld av bågskytte och aktiviteter för barnen och även för de som inte
önskar delta i bågskyttetävlingarna.
Och som sig bör på ett gille, så förgylls lördagskvällen med bankett med allehanda
läckerheter.
Liksom varje år, så kommer det att avgöras vem som erövrar den ärofyllda titeln som
Örehus Jägermeister för kommande år.
Platsen för eventet är Aggarp, Helsingborgs scoutgård (ingen gatuadress), i skogen
mellan Munka Ljungby och Örkelljunga.
Det finns 36 sängar samt sovplats på golv inomhus och möjlighet att sätta upp tält
utanför på ängarna.

Siten öppnar kl 18.00 på fredagen och stänger kl 14.00 på söndagen.
Mer information hittas på: http://orehusjaktgille.webs.com/

Festivalo de Caderas, 25-27 oktober – Gotvik
För att främja den moraliska förslappningen på ett bildat, kultiverat och medeltida sätt.
Bjuder baronparet alla och envar, hjärtligt välkomna till tre dagar fylld med skratt, sång,
musik, dans, lekar och spel. Lördagskvällen förgylls av en dekadent fest med allehanda
läckerheter.
Om ni önskar hålla föreläsningar eller workshop kontakta autokraten. Siten öppnar
fredag kl 18:00 och stänger söndag kl 11:00.
Site: Rävlanda föreningsgård, Sätilavägen 12, Rävlanda
Crashspace på golv finns
För mer information gå till eventets hemsida på http://fall.gotvik.se
Autokrat:
Baronessan Astridh Thorkilsdotter ( Marika Johansson)
0707-505813, autokrat@gotvik.se
Matokrat: matokrat@gotvik.se

12th Night Coronation, 3-5 januari - Attemark
2014 års första Drachenwald event är kröningen under trettondagshelgen och kommer
att hållas i Attemarks sköna härad vid Tostarpsgården. Mer information kommer.
Countess Cecilia Jaeger & Master Sir George FitzHume

Furstendömet och kungadömet har varsin tidning som ges ut regelbundet under året. Ditt
medlemskap styrs av vilka tidningar du vill ha hem. Oavsett medlemskap så får du Styringheims
Nyhetsbrev Hwitastjerna till din mail om du så önskar(skicka din e-mail till
kronikor@styringheim.se). Tidningarna innehåller både artiklar, information om kommande
evenemang och adresslistor till den kända världens kontaktpersoner.
Enskild medlem - 200 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
Enskild medlem med utökat medlemskap – 450 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim - Prenumeration
på: Nordmarks* tidning Silversparren Drachenwalds* tidning Dragon´s Tale
Familj – 250 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
Familj med utökat medlemskap – 500 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim - Prenumeration på:
Nordmarks tidning Silversparren Drachenwalds tidning Dragon´s Tale

Hur du blir medlem:
1) Har du tidigare registrerat dig på Nordmarks census, hoppa till punkt 5.
2) Gå in på www.nordmark.org/census/signup.php
3) Välj Styringheim i listan i steg 2
4) Fyll i dina namnuppgifter m.m. samt vilken typ av medlemskap du vill ha.
5) Betala till postgirokontonr 398 132-1, Styringheim.
6) När pengarna kommit in till Styringheim skickas medlemskortet hem till dig.

Vill du veta mer?
Kontakta vår Kastellan på kastellan@styringheim.se. Det är Kastellanens uppgift är att bistå dig
som är ny i föreningen och kan ge dig tips och idéer om var du kan få information om allt från
sömnad till rustningsbygge.

Baron John Smed (John Friederich) baron@styringheim.se
Baronessa Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson) baronessa@styringheim.se
Kastellan: Alma van Harderwyk (Susanne de Paulis) kastellan@styringheim.se
Ansvarig för nya medlemmar och för att ge hjälp och information till personer som är intresserade av att gå med i
föreningen och delta på evenemang.

Bågskyttekapten: Morten Kanik (Martin Eriksson) och Åsa Vävare (Åsa
Martinsson) bagskytte@styringheim.se
Ansvarar för bågskytte inom föreningen.

Drots: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson) drots@styringheim.se
Drotsen har yttersta ansvaret för de praktiska göromålen i baroniet.

Fäktmarsk: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson) faktmarsk@styringheim.se
Ansvarar för fäktning inom föreningen.

Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel) hemsnidare@styringheim.se
Ansvarig för hemsidan

Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkesson) historiker@styringheim.se
Ansvarig för Styringheims arkiv

Hästmarsk: Ejsarves Märta (Ellen Norrby) hastmarsk@styringheim.se

Ansvarig för hästaktiviteter i Styringheim

Härold: Gríma (Isabelle Wårfors) harold@styringheim.se
Hjälper medlemmarna med att välja namn och vapen till sin persona

Krönikör: Ylva från Valle (Mona Eriksson) kronikor@styringheim.se
Ansvarig för utgivningen av Styringheims tidning Hwitastjerna

Marsk: Rok Tingfaste (Sebastian Gamero) marsk@styringheim.se
Säkerhetsansvarig för kämpalek

Präntare: Wilda Frejasdottir (Marie Viberg) prantare@styringheim.se
Ansvarig för skriptoriet som förser baronpar och andra med vackra dokument

Skattmästare: Morten Kanik (Martin Eriksson) skattmastare@styringheim.se
Ansvarig för baroniets finanser

Skråhållare / MoAS: Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson) skrahallare@styringheim.se
Samordnar hantverk och efterforskningsaktiviteter. Kallas ofta Minister of Arts and Sciences, förkortat MoAS

Tornejklerk: Vakant tornejklerk@styringheim.se
Ansvarig för listämbetet, d.v.s. sekretariatet under kämpalekstävlingar

Fältskär: Vakant faltskar@styringheim.se
Ansvarig för säkerhet och första hjälpen på evenemang och vid kämpalek

Furste och furstinna av Nordmark:
Furst Cormac Lawless O’Tool och Furstinna Yrla Kristersdotter

Drots för Nordmark:
Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer) drots@nordmark.org 073-939
188

Kung och drottning av Drachenwald: Sven Gunnarsson (Robert Hedström) and Siobhán inghean uí
Liatháin (Diane Hedström), king@drachenwald.sca.org queen@drachenwald.sca.org

Seneschal/drots för Drachenwald: Mestre Duarte Goncalves, OP (Johnathan George)
seneschal@drachenwald.sca.org

Styringheims Nyhetsbrev Hwitastjerna skickas ut första veckan var tredje månad som e-post, med
start den 4 november 2012. Om man som medlem önskar bidra med text eller nyheter så skall
detta ha inkommit till styrelsen@styringheim.se eller till Krönikören på kronikor@styringheim.se
senast den sista i månaden innan Nyhetsbrevet utkommer.

Styringheim är en del av SCA (Society for Creative Anachronism). Det är en religiöst och politiskt
obunden förening som samlar dem som är intresserade av historien mellan 600- och 1600.
Hwitastjerna är en publikation som inte ges ut av SCA inc och därmed inte ger uttryck för SCA´s
officiella ståndpunkt.
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