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Så äntligen fick vi till en Hwitastierna! Jag vill uppmana alla som känner att de vill meddela sig
om något att skicka in ett bidrag till kronikor@styringheim.se. Det är inte bara ämbetsmännen
som har monopol att skriva något här!
Förövrigt ser jag fram emot Lucia. 30-årsjubileum för föreningen– det är ganska imponerande!
Har jag fattat det rätt så är den 25-årsjubileum för Luciafesten också!
I år tänker jag dock överge er på kvällen och gå till en mundan jobbfest (jag lider av fukten och
kylan på Kapitel) men nästa år kommer jag och Renika att autokrata och då kommer vi att ha
banketten på Odd Fellows. Men just nu hoppas jag att vi ses till auktionen!

 Ylva från Valle, Krönikör

Hej alla medlemmar!
Året går fort fram och nu är det snart Luciafest med tillhörande investitur. Jag hoppas att se er alla
där. Som många kanske redan vet är det jag och Fenja som axlar det ärofulla uppdraget att
representera Styringheim ute i världen. Detta gör att jag inte längre kommer kunna inneha
ämbetet som Drots. Under medlemsmötet fastslogs det att Alma kommer överta ämbetet som Drots
den 13 december, all ära och tack för det.
Styrelsen letar fortfarande huvudautokrater till MTV2015. Detta är ett uppdrag som är väldigt
uppstyrt och man blir omgiven av fantastiska människor som har genomfört detta under mycket
lång tid. Det är dock rekommenderat att man är ledig under medeltidsveckan för att kunna arbeta
med lägret på plats. I samband med medlemsmötet har det även fastslagits att en bygg-och-fixa
helg kommer att genomföras i vår, detta är under planering och mera information kommer när
det börjar närma sig.
Detta är beroende på hur man vill räkna, 30/31 års jubileum för Styringheim. Detta kommer att
firas hela året med startskott nu under Lucia 2014 och kommer avslutas Lucia 2015. Styrelsen vill
uppmuntra alla medlemmar att komma med förslag på lämpliga aktiviteter som kan genomföras
för att fira detta under hela året! Det kan vara allt ifrån att göra något lite extra under ett event,
till att åka på en studieresa eller genomföra ett inköp av något alldeles fantastiskt till Styringheim!

Maila Styrelsen helt enkelt!
Hoppas vi alla ses på Investituren!

 John, Drots

Kära styringar!
Vår tid på Styringheims troner lider mot sitt slut. På Lucia kommer Storstyringparet John och

Fenja ta över som Baron och Baronessa, och vi har full tilllit till att de kommer sköta Baroniet på
ett alldeles utmärkt sätt.
Vi vill redan nu passa på att tacka alla som hjälpt Oss och Styringheim på alla sätt under det
gångna året. Styrelse och ämbetsmän, autokrater och matokrater, kursledare och Kajsarvakter
samt alla som bara varit med och haft roligt!

Det är nu ganska precis 25 år sedan Baronen gick med i Styringheim, och även om de flesta

människorna inte är desamma så lever den styringska känslan kvar. En ”styring” kan betyda en
som styr eller en som stör, den dubbeltydigheten var väl inte riktigt omedveten. När vi började
störa, förlåt styra, till resten av Nordmark fanns det nog en del där som tyckte att vi lät lite mycket
och framhävde oss ännu mer. Men när de väl lärt känna oss insåg de att det också fanns något
under den störiga fasaden – en samling människor med ett genuint intresse för historia och
Gotland, men framför allt ett glatt gäng med öppna hjärtan. Precis som det är idag.
Styringheim fyller 30 år, och även om det är lätt att blicka tillbaka vid sådana tillfällen är det ändå
lämpligt att tänka på oss idag. Om 100 år kommer 2014 räknas till Styringheims ungdom.
För drömmen (alltid)

 Skafte & Alma

(dvs den som hjälper nya medlemmar lite extra)

Det är lätt och roligt att vara kastellan när det händer så många bra och intressanta saker i
föreningen! Vi har nu i slutet av hösten drygt hundra medlemmar, om statistiken stämmer så är
det 38 nya medlemmar sedan årsskiftet! Det är båda gamlingar som vänt åter (hej hej och
välkomna tillbaka) och helt nya medlemmar (hurra för er med!). Hur som helst är det nästan 40

styringar till att ta lite extra hand om, att hjälpa tillrätta och visa vägen om den är krokig eller
mörk. Och därmed också 40 nya styringar som kommer med spännande kunskap, entusiasm och
bra idéer!
Som vanligt är det ju så att vår förening är en bra plattform för den som vill göra saker. Kanske du
vill laga något, vare sig det går att äta, klä på sig eller sitta på? Kanske du vill slåss, fäktas eller
skjuta på någon/något med pilar? Sjunga på torsdagar i medeltidskören, bjuda till syträff hemma
hos dig eller bara träffas och fika? Eller kanske rent av hålla i ett event, autokrata?

Skriv något om vad du vill göra på Styringheims facebook-grupp, så kommer säkert några av de
andra 99 att nappa! Själv vill jag spela pärk, jag tycker det vore väldigt roligt och på tiden att
Styringheims dam-pärklag återuppstår, så det kommer jag att jobba för och med under våren och
försommaren. Nu är det på pränt, då blir det så.

TÄVLING/UTMANING/UPPMANING
Under året som kommer firar vi Styringheims trettionde år. Det kan göras på många sätt, allt ifrån
improviserade picknickar till att bygga det längsta silkesbanéret till Medeltidsveckan. Kanske en
eller flera kurser med inhyrda kursledare? Vill du skriva en ny hyllningssång till Styringheim
(eller få någon annan att göra det), eller har en annan kanonbra idé på aktiviteter vi kan göra
under året, kontakta styrelsen@styringheim.se så kan du vinna ett fint pris (vi ska bara komma
överens om vad man kan vinna, först, innan jag skriver ut något här). OM ditt förslag kostar
pengar, vill vi ha in ditt förslag inkl kostnadsförslag innan årsmötet, som är den 21 mars, så att vi
kan planera in det i budgeten för 2015.

 /Alma van Harderwyk Till er tjänst, Kastellan, Baronessa och Pärkjunkie

Hantverksträffarna för terminen är till ända! Vi skall se vilka möjligheter som finns för

veckomöten annars utlyses hantverkshelger! Är man hantverkare som vill lära ut något kan man
kontakta mig så lägger jag upp ett schema för terminen på hemsidan! Medlemmar är såklart
välkomna att bjuda hem till sig ifall ni ändå skall pyssla!

Kören har sin sista träff luciahelgen men fortsätter även i vår med mer vårliga inslag! Sant är att
kören leds av mig men sant är också att medlemmar kan komma med förslag på

sakrala/madrigaler/ballader och lära ut själv eller lämna en not till undertecknad.

 Saga, Skråhållare/Moas

Lucia 12-13 december
Styringheim fyller XXX och ett nytt baronpar skall krönas!
Fredagskvällen och medeltiden startar kl 19 på kapitel med förberedelser inför kvällens bataljer!
Kl 21:00 öppnas scenen för gammal som ny som på olika sätt vill hylla vårt fagra Baroni, vårt
Baronpar och vårt Storstyringpar. Anekdoter eller uppträdanden, skratt eller sorg - innehållet
bestämmer ni!
Skicka bidrag till skrahallare@styringheim.se
Lördagen startar kl 10:00 med A&S utställning och framförallt Auktion!
Kl 11:00 stoltserar en modevisning och ljuva toner följer.
Kl 12:00 serveras lunch
Kl 13:00 invaderar vi stora torget med pompa och ståt
Kl 14:00 Rosturnering (med risk för att bli inställd) kontakta marsken! Marsk@styringheim.se
Kl 15:00 en sista modevisning med ljuva toner
Kl 16:00 stänger A&S utställningen
Kl 17:00 infaller hovet
Kl 18:00 startar äventyret
Kl 19:00 bankett
Vi väntar på bidrag till A&S utställningen och vackra kläder att visa upp från Viking till
renässans! Skrahallare@styringheim.se
Vi blir ca 80 stycken och är glada att meddela att vi skall ha värmefläktar på och hoppas därför
för att det skall bli den varmaste Luciafesten på länge!

Vårt Furstepar gästar oss och kommer hålla taffeln på övervåningen och det nytillträdda
Baronparet på undervåningen!
Kanske besöks vi av lucia och hennes följe men framförallt besöks vi av Tempus Fugit!

Maten står Ermingard för med hennes två hjälpare!
Marsk är Vicomt Rok Tingfaste
Vi understryker att eventet kostar för alla som deltar hela helgen 350 kr och vill man ha boende
kostar detta 50 kr extra! Vi ber om ursäkt för den fritolkade meningen. Har ni inte betalat än
lägger man till ytterligare en 100-lapp. Vi har fått förfrågan om dagspass och detta kostar 100 kr.

 Autokrerna Skarp-Eriks Saga och Signhi från Akarli

Det var roligt att se att så många kom till medlemsmötet i samband med hantverkarhelgen den
11-12 november. Totalt 19 medlemmar, och en förhoppningsvis snart blivande medlem,

närvarade. Det är en femtedel av hela föreningen! För dom som inte hade möjlighet att närvara,
eller har glömt allt vi pratade om, så kommer här en kort sammanfattning på vad som togs upp.
Styringheim firar 30-års jubileum under hela kommande styringår. Styrelsen ser gärna att
medlemmar kommer med förslag på fester och aktiviteter för att fira denna högtid!

Kassören informerade att ekonomin är bra, främst tack varje Kajsartornet som dragit in 3035’000 per år de två år vi har haft det öppet. Det finns därför utrymme för spenderande i nästa
budget, och medlemmar får gärna komma med förslag på vad som behövs införskaffas till

föreningen. Ekonomin för Styringheim Camp (MTV-lägret) går även den mycket bra, med ett
kapital på cirka 220 000.

Även de andra ämbetsmännen/kvinnorna passade på att skryta om sina specifika områden. Moas
tipsade om medeltidskören som sjunger på Orionskolan kl. 19 på torsdagar, där alla är välkomna.
Kastellanen låter hälsa att vi har 38 helt nya medlemmar i år, och har ett totalt medlemsantal på
97 stycken. Marsken informerade om att det nu är jämställt på träningen med 50 % aktiva

kvinnor som fightas! Präntaren meddelar att hon har material om någon vill prova på att göra
skrollor.

Medeltidsveckan fick en egen punkt under mötet då angående lägret som var mycket populärt i

år. På nästa årsmöte kommer ansvariga för Styringheim camp fastställas, och om någon är
intresserad av att autokrata i år så börja gärna fundera på det redan nu. Det finns mycket hjälp
och resurser att tillgå från de som varit med i många år, så tveka inte att ställa upp om du är

intresserad. Det kommer även att hållas en laga/bygga-helg på vårkanten för att fixa till diskställ,
anslagstavlor, soltak osv för nästa år. Danel och Ylva kommer hålla en planeringshelg innan dess
för att ta reda på exakt vad som behövs och vilket material som måste införskaffas. Om någon
medlem har önskemål om vad som kan behöva byggas, hör av er till styrelsen.

Nästa roliga event som togs upp var Lucia 2014. På fredagskvällen kommer det hållas en baluns
med öppen scen. Kom gärna dit och dra en historia, sjung en sång, spela upp en teaterpjäs eller

underhåll på något annat sätt. Kapitel kommer att vara öppet för allmänheten då det är medeltida
jul men vi har stensalen reserverad enbart för oss. På lördagen kommer det vara modevisning,
AoS-uställning och sång, samt självklart hov, äventyr och bankett på kvällen.

Framtida events blir Gourmet med mat-tema som kommer autokratas av Ermingard och Wilda,
Päron med hantverkstema, MTV, Storstyringkampen och Lucia 2015, som autokratas av Ylva och
Renika.

 Styrelsen via Cicele

Midvinter & Nordmark XXX final, 19-21 december - Holmrike
12th Night Coronation, 2-4 januari - Knights Crossing
Mer info finns att finna på http://44.drachenwald-coronation.de

St Egon & Nordmarks fursteturnering, 6-8 mars - Gotvik
Mer info finns på http://www.st-egon.se/

Spring Crown, 3-5 april - Insulae Draconis
Mer info finns på: https://sites.google.com/a/brighthelm.org/spring-crown-2015/

Dubbelkriget, 8-17 maj - Attemark
Mer info brukar komma ut i januari/februari: http://attemark.se/
Du hittar 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
Enskild medlem med utökat medlemskap – 450 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim - Prenumeration
på: Nordmarks* papperstidning Silversparren Drachenwalds* papperstidning 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 papperstidning Silversparren Drachenwalds papperstidning Dragon´s Tale
*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
Storstyring John Smed (John Friederich) storstyring@styringheim.se. Storstyra Fenja Benbryte (Malin
Sjösvärd) storstyra@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 from 14 dec kliver : Alma van Harderwyk
(Susanne de Paulis) upp och blir Drots tills vidare
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 Sven och Furstinna Shioban
Drotsför Nordmark: Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
drots@nordmark.org

Kung och drottning av Draschenwald: Lief (Len Lovett) king@drachenwald.sca.org, Morrigan (Silke
Lovett) 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
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