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Då jag för fullt försöker hitta lusten att ta tag i nålen igen och skaffa mig något nytt till sommaren
passar jag på att sy lite små, små byxor till Svante. Det är ett alldeles lagom jobb att ta tag i när
man inte har inspiration. Men snart skall jag starta att skapa min nya viking. Tyg finns, bucklor är
inköpta (pärlor fick jag på köpet) så jag har snart inget att skylla på för att inte sätta igång. Men
innan dess ser jag fram emot det lilla Päron-eventet som går av stapeln i Rute 13-15 juni. Då skall
det inköpta sidenet bli ett baner med mitt nyskapade vapen!

/Ylva från Valle, Krönikör

Hej Styringheim!
Mycket sker inom Styringheim just nu! Jag har blivit vald till Styringheims nya ordförande och
tackar för förtroendet.
Ett nytt år har startat och vi har många spännande saker att se framför oss. Det har redan varit
event och modevisning med en fantastisk uppslutning bland Styringheims medlemmar.
Reaktionen från de besökare som bevittnade allas kreationer har varit stor och full av beundran,
förhoppningar om nya medlemmar ligger högt!
I skrivande stund nalkas Knäckebrödskriget i den söderliga delen av vårt fagra Nordmark, må den
rätta sidan vinna! Vi vet alla att detta självklart är hålsidan. I samband med detta kommer även
Nordmarks arvsturnering att utkämpas, tre par a fyra kämpar ställer upp för att behålla deras
Högheter inom baroniets gränser. På andra sidan kan jag gladeligen meddela att Styringheims
ekonomi har vänts på rätt köl tack vare de magnifika insatser som gjorts vid Kajsartornet.
Planerna för kommande sommar är att hålla Kajsartornet öppet i år igen och jag uppmuntrar att
alla som kan undvara några timmar för Styringheims bästa gör det.
Må alla finna en skön sommar framför sig med många soltimmar!
För er i drömmen!
/Lord John Smed, Drots

Kära styringar!
Vi har mycket att se fram emot den kommande sommaren! Först är det förstås resan till
Knäckebrödkriget som många styringar skall företa sig, det kommer som vanligt bli en fantastisk
lägervecka med mycket kämpalek, konst och hantverk, korv och glatt umgänge!

Därefter blir det ett Päronuniversitet på norra delen av ön, det skall bli trevligt att pyssla baner, gå
kurser och välkomna en hel del nya och nygamla styringar!
Vi vill passa på att uppmana alla styringar att skriva upp sig på några pass i Kajsartornet, det var
väldigt trevligt förra sommaren och det drar in en hel del slantar till föreningen.
Medeltidsveckan är som vanligt årets höjdpunkt, hoppas vi ses i lägret, på Kapitelhusgården eller i
vimlet på marknaden!

/Skafte och Alma, Baronpar

Detta är ytterligare ett meddelande från ert baronpar:
Vi skulle vilja be er om rekommendationer! Vilka styringar tycker ni är förtjänta av vilka
utmärkelser?

Skicka era förslag till baron@styringheim.se samt baronessa@styringheim.se
Info nedan är inklippt från http://www.styringheim.se/node/61 där ni även kan läsa om de andra
utmärkelser ni kan rekommendera folk till, till Fursteparet och Kungaparet.
Utdelas av Baronparet av Styringheim:
Havdes Följe Till tidigare Baronpar av Styringheim
Torspeisku (till kvinnlig styring)

Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän styringskhet
Bysen (till manlig styring)
Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän styringskhet
Di sma undar Jårdi (till grupp styringar) Spridande av kunskap om Styringheim, tjänst, allmän
styringskhet

Galt Kämpalek, annan fysisk aktivitet
Orm Tjänst, tidsenlighet, höviskhet
Örn Konst och vetenskap, hantverk, undervisning
Tjelvars Eld Lysande nybörjare/återkommare, tjänst, allmän styringskhet.
Styråran Styring i hjärtat som ej bor i det fagra Styringheim men ofta hälsar på
--- För Drömmen, för utmärkelser som finfina grejer och för alla våra kära medlemmar: Hoj Hoj
Hurra!

/baronessan Alma

Terminen börjar gå mot sitt slut!
Jag vill tacka Anna (Renika) och Malin (Lunetta) för att ni bjudit in till symöten under våren!

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
Hantverksdagar i framtid och dåtid: http://styringheim.se/node/659
Vill du hålla en kurs? Kontakt mig!
skrahallare@styringheim.se
Kajsartornet

Vi har på medlemsmötet beslutat att öppna Kajsartornet den 26 juni! Vi kommer ha öppet 10:0015:00 torsdag-fredag. Passen är delade på två!

Schema finns under kalendariumet på hemsidan. Vill du hjälpa din förening bidra med din tid i
sommar!
http://styringheim.se/node/664
ABF
Vi har som ni förhoppningsvis vet ett samarbete med ABF! Genom studiecirklar kan vi få
verksamhetsbidrag baserat på antalet timmar vi har sammanträden.

På Fightingen, Skriptoriet och för hantverksträffar finns närvarolistor som rapporteras till
ABF. Ansvariga är John (John), Marie (Vilda) och Sara (Saga). Är inte ansvarig närvarande på en
träff (gäller Fighting och Hantverk) notera vilka som deltagit och för informationen vidare till
ansvarig.

Saknar du en aktivitet eller gör något som skulle kunna tjäna timmar? Detta vet du om ni är minst
tre personer som träffas varje gång, minst 9 timmar delat på minst tre träffar! Anmäl
till skrahallare@styringheim.se

/Saga

[Kastell] är samma ord som [castle]. Kastellanen är detsamma som SCA:s ord Chatelaine, dvs den
som tar extra hand om nybörjare och är rekryteringsansvarigast. I Styringheim har vi delat upp
det så att ämbetet delas av Alma och John. Jag sköter formalian och John charmar folk att komma
med och leka i föreningen. Fast jag charmar bäst jag kan också, det tycker jag alla borde göra!
Hittills i år har vi haft ovanligt många nybörjare och intresserade, det droppar in frågor till
nyfiken@styringheim.se-mailen nästan varje vecka, och under modevisningen på
Kapitelhusgården var det både nya medlemmar och blivande medlemmar på plats - stort tack för
er hjälp och ert intresse! Kaisartornet i sommar och medeltidslägret v32 kan nog få ännu fler att
känna till oss, men jag tror att den största rekryteringspotentialen finns hos våra kompisar - de
som (trots allt) redan gillar oss för vilka vi är :-)
Under styringåret 29-30 (2014/2015) utmanar jag dig att:
1) Prata med någon du inte känner i föreningen.
2) Prata med någon du vet är ny. Du var ju själv nybörjare en gång i tiden! Jag är otroligt tacksam
över alla som tog sig tid att förklara föreningen för mig, utan dem hade jag nog inte hängt kvar
det första året som sca-medlem...
3) Ta med någon eller några av dina kompisar på event.
Det här vi gör är för roligt för att inte dela med sig av!

/Alma

Double Wars XXVII med fursteturnering, 23 maj - 1 juni – Attemark
Attemark är återigen värd för det fantastiska Dubbelkriget. Det är nu för 27:e gången som vi med
stort nöje bjuder in er alla till denna höjdpunkt med oss
Väv-gille, 5-8 juni – Gyllengran
Kungar och Drottningar, prinsar och prinsessor, adel, borgare och allt annat löst folk, Gyllengran
bjuder återigen in till ett event i våldets tecken. I år kommer vi inte bara att lägga fokus på tappra
kämpar i rustning utan också på bågskyttets ädla konstart
Päron-universitet
Ett hantverksevent där vi målar sidenbanér, syr kläder, hantverkar, lagar mat och myser
tillsammans. 13-15 juni i Rute, med en knytisbankett på lördagen och massvis med tid för kurser
och aktiviteter. Mer information finns på www.styringheim.se/node/700
Summer Coronation, 13-15 juni - Deependene Under Wychwood
2014 års sommarkröning hålls i Jonas Centre och Bolton slott i Remine Yorkshire i häradet
Deependene Under Wychwood i Insulae Draconis.
Läs mer här: https://sites.google.cm/site/drachenwaldsummercoronation/
Tältläger Medeltidsveckan, 1-10 augusti
Ingen har väl missat att Styringheim anordnar läger i Östergravar ännu en gång. Glöm inte att
anmäla er på www.styringheim.se/mtv
JaktGille VII, 5-7 september – Örehus
Örehus bjuder in alla och envar att fira JaktGille uti Skånes fagra skogar!
Det blir en helg fylld av bågskytte och aktiviteter för barnen och även för de som inte önskar delta
i bågskyttetävlingarna. Vi utlovar också en bankett med allehanda läckerheter
Du hittar anmälningsinstruktioner och fler event på nordmark.org/kalendarium

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
- Prenumeration ingår på den digitala utgåvan av:
Styringheims tidning Hwitastjerna
Nordmarks tidning Silversparren

Drachenwalds tidning Dragon´s Tale
Familj – 300 kr
- Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
- Prenumeration ingår på den digitala utgåvan av:
Styringheims tidning Hwitastjerna
Nordmarks tidning Silversparren

Drachenwalds tidning Dragon´s Tale
Om man vill ha Silversparren och Dragons Tale i pappersutgåva tillkommer 350 kr
Medlemsavgiften blir då: Enskild - 550 kr; Familj – 650 kr

*Furstendömet Nordmark är den svenska huvudföreningen och kungadömet Drachenwald är den europeiska huvudföreningen

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 plusgiro nr: 398 132-1, Styringheim. Ange ditt namn på inbetalningen.
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.

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 vilkentyp av medlemskap duvill ha.
5)Betala till postgirokonto nr 398 132-1, Styringheim.
6)När pengarna kommit intill Styringheim skickas medlemskortet hem till dig.
Vill duveta mer? Kontakta vår Kastellan på kastellan@styringheim.se. Det är Kastellanen suppgift är att
bistå dig som är ny i föreningen och kan ge dig tips och idéer om var du kan få informationom allt från
sömnad till rustningsbygge.

Baron Skafte Vaghorne (Petter Åkesson) baron@styringheim.se Baronessa Alma van Harderwyk
(Susanne de Paulis) 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: John Smed (John Friederich) 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

Fursten och furstinna av Nordmark: Furst Cormac Lawless O’Tool och Furstinna Ylra Kristersdotter
Drotsför Nordmark: Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
drots@nordmark.org

Kung och drottning av Drachenwald: Prothall (Ove Åberg) and Cecilia (Marie Åberg),
king@drachenwald.sca.org, queen@drachenwald.sca.org
Seneschal/drotsför Drachenwald: Baroness Mary VerchThomas, OP(Mary Frost)
seneschal@drachenwald.sca.org
Styringheims Nyhetsbrev Hwitastjerna skickas ut första veckan var tredje månad, 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 600-1600. Hwitastjerna är
en publikation som inte ges ut av SCA inc och därmed inte ger uttryck för SCA’s officiella ståndpunkt.
© Styringheim.
Kontakt: nyfiken@styringheim.se
Länkar: www.styringheim.se www.nordmark.org www.drachenwald.sca.org

