
   
 

Kära medlem i Hornbore Ting 

Här kommer årets sista medlemsbrev som ska ge dig en smak av vad som är på gång i 2013. Det är 
ett spännande år framför oss och vi kan med glädje se tillbaka på 2012 som ett lyckat år och ett 
fantastiskt Ting som utspelades för 20:e året! En viktig punkt är att årsmötet tidigareläggs till söndag 
10 mars 

Nedan finner ni kalendariet för 2013: 

 Teaterintresse 
I år har vi ny manusförfattare som gärna vill ha hjälp med idéer. Vi letar också efter en ny 
producent. Är du intresserad eller vet någon som kan vara intresserad kontakta Bengt på 
telefon  0705 70 14 46  
 

 Kurs i pilbågstillverkning 9-10 februari 
I februari kommer Kaj Abrahamsson att håll en helgkurs i pilbågstillverkning. Kaj har material 
som man får köpa till självkostnadspris. Max 10 deltagare, vänta inte med att anmäla dig. 
Anmälan till info@hornboreting.se eller via telefon till ordförande Esben på telefon 0703 97 
10 66. 
 

 Årsmöte söndagen 10 mars 
2013 har vi valt att lägga årsmötet lite tidigare på året. Detta för att ge styrelsen mer tid till 
planering av Tinget. Vi planerar att kombinera mötet med en intressant föreläsning, ännu 
oklart var, vem och om vad. Håll utkik på hemsidan eller Facebook! 
 

 Växtfärgningskurs 27 och 28 april 
Sista helgen i april kommer en kurs i växtfärgning att hållas i samarbete med 
Studiefrämjandet. Anmälan till info@hornboreting.se eller via telefon till ordförande Esben 
på telefon 0703 97 10 66. Anmälan är bindande 
 

 Ale vikingamarknad 4-5 maj 
Den första helgen i maj kommer Tinget att åka på Ale vikingamarknad som en trevlig start på 
säsongen. Tinget ger resebidrag till de som är med och hjälper till med vår aktivitet, 
pilbågsskyttet. Anmälan till info@hornboreting.se Vore jättekul att se så många glada 
medlemmar som möjligt i år! 
 

 Upptaktsmöte 1 juni  
Ett möte inför 20-årsjubileet hälsas alla medlemmar välkomna till långhuset lördagen den 1 
juni kl. 15.00. 
 

  



 
 Uppsättning samt nedtagning av Tinget 27 juli respektive 5 augusti 

Vid uppsättning lördagen den 27 juli samt vid nedtagningen måndagen den 5 augusti vill vi ha 
så många hjälpande händer som möjligt. Ju fler som hjälper till ju lättare och snabbare går 
det. Vid uppsättningen, möt upp vid tingsplatsen kl. 9.30. Ta med fikakorgen! Det är bra att 
ha med handskar och lite verktyg som till exempel skruvdragare och hammare. Tid för 
samling för nedtagning bestäms på Tingets sista dag. 
 

 Nya friska krafter till Tinget 2013 
Vi har många aktiviteter under tingsdagarna som kräver många medlemmars arbete.  
Tillsammans har vi fantastiskt roligt. Du behöver inte jobba hela helgen utan vi hjälps åt 
enligt schema. Vi behöver både dig som kan tänka dig att vara ansvarig för vissa stationer och 
dig som kan komma och vara med en stund.  
 

 Tackfest lördagen den 14 september 
För alla glada medhjälpare som sliter under tingsdagarna ordnar vi en tackfest i långhuset. 
Tiden är ännu inte bestämd. Håll utkik på hemsidan eller Facebook! 
 

 Tingsresa lördagen den 5 oktober. 
Målet för årets medlemsresa är ännu inte bestämt men det blir en dagsresa. Förslag på 
resmål tas gärna emot av Esben på telefon 0703 97 10 66 eller via info@hornboreting.se  
 

 E-utskick 
Det är snabbare, enklare och billigare för föreningen att skicka ut information via e-post. 
Vi har fortfarande för många medlemmar som inte uppgett sin e-postadress. Skicka in din 
adress till info@hornboreting.se OBS! Kom ihåg att meddela om du byter adress. 
 

 Medlemsavgift 2013 
Medskickat i detta brev är en talong för att betala in medlemsavgiften för 2013. Glöm inte att 
meddela namn, adress och eventuell e-post till info@hornboreting.se om du inte tidigare 
gjort det.  
 
 Har ni fått röd etikett på talongen så betyder det att du riskerar att falla bort som medlem 
därför ber vi särskilt er att betal in avgiften för 2013 så fort som möjligt. 
 

 Tingets jubileumskrus 
Muggar speciellt framtagna för att fira de 20 år som Tinget funnits finns att köpa. Antingen 
kan du köpa dem på Solhem Krukmakeri, Rabbalshede eller hos Esben. OBS! Endast kontant 
betalning. Muggarna kostar 150 kr. Julklapp? 
 

  



Har du sett att Hornbore ting finns på Facebook? Sök på Hornbore Ting och gå med som medlem i 
gruppen.  

En uppdatering av hemsidan planeras i januari eller kanske redan i mellandagarna. Håll koll på 
http://www.hornboreting.se  

Om du har en fråga angående föreningen och pågående aktiviteter så når du oss lättast via 
info@hornboreting.se eller vår ordförande Esben på telefon 0703 97 10 66. 

Vi ser fram emot ett händelserikt 2013 
Styrelsen 

 

Kalendarium att sätta på kylskåpet 

Kurs i pilbågstillverkning 9-10 februari 
Årsmöte 10 mars, lokal meddelas i kallelsen 
Växtfärgning i april 
Ale vikingamarknad 4-5 maj 
Upptaktsmöte 1 juni i långhuset 
Uppsättning inför Tinget 27 juli  
Hornbore Ting 2-4 augusti 
Nedtagning av Tinget 5 augusti 
Tackfest 14 september i långhuset 
Tingsresa 5 oktober, dagsresa 
 
www.hornboreting.se  
ordförande Esben telefon 0703 97 10 66. 

 


