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Messe i Voer Kirke
Søndag d. 11. juli kl. ca. 17 afholdes der en rigtig Middelalder Messe i
romersk-katolsk tilsnit. Præst og kor synger hymner og vekselsang.
Før messen vandrer middelalder folkene fra Voergård mod kirken i et
optog, hvis midtpunkt er den hellige madonna - Maria med Jesusbarnet
stende på månens segl.
Den smukke lille figur var også midtpunkt i Sæby kirkes forrige altertavle. Den nye altertavle blev skænket til kirken i 1525 af biskoperne
Niels Stygge og Stygge Krumpen.

Middelalderdage
1532 - da biskop Stygge Krumpen og hans elskerinde/vedsoverske Elsebeth boede og levede på Voergård.
Rundvisning på Voergård Slot med kunst og antikviteter.
Middelalderen kan opleves, lugtes, ses og smages! Gøglere, musikanter,
munke, soldater, kræmmere og håndværkere.
Deltag i dansene, se optrinene og smag på mad, urter og drikkevarer.
Militærlejr fra Hvidehorse-Fionia, vagt tjeneste og 3 kampopvisninger
pr. dag.
Middelaldermusik og optræden:
Falster-Piben en gruppe musikanter/sangere/dansere
samt vore egne musikanter, sangere og dansere og Voergårds uforlignelige gøglertrup.
Legeredskaber-skydebane-leg-dans

M
Middelaldertaffel
6 retter ægte middelalderservering
med middelaldershow, vin, saft og øl, fest og glæde.
Oplev en festaften under Voergårds hvælvinger med den berømte biskop Stygge Krumpen som aftenens vært.
Underholdning og dans for alle
Falster-Piben - fra Middelalder Centret i Nykøbing.

»Voergård Levende Historie«
er den lokale forening, der står bag Middelalderdage på Voergård.
Stiftet 8. maj 2002, da vi havde fået lov at benytte Voergård som basis for vores »levende historie«-interesse.
Efter et år er der ca. 100 medlemmer i alle aldre og med alle baggrunde.
Foreningen har dannet grupper og lavet kurser for medlemmerne:
Gøglergruppe · Urtemedicin & helse · Smede · Træhåndværkere · Hjemmets husflid · Middelalderkøkknet.
14 har gået på Gøglerkursus.
Ca. 30 har deltaget i kursus i syning af middelaldersko, og lige så mange
i Middelalderlig sang og kædedans med instruktion af Elisabeth Groot.

