
   
 

Nu är det dags för årsmöte 

Välkomna söndag den 10 mars kl. 14.00 till  
Väderöarnas båtklubbstuga 

 (den lilla röda stugan efter folktandvården och skolan i Hamburgsund) 

Valberedningen har redan förslag på samtliga ledamöter. I skrivande stund vet vi inte om 
föredragshållaren Mulle kan komma. Det blir en överraskning!  

Vi går igenom de vanliga årsmötesrutinerna och bjuder på go-fika och gemyt. 

 

 Växtfärgningskurs lördagen den 27 april 
En kurs i växtfärgning kommer att hållas i samarbete med Studiefrämjandet. Det finns 
fortfarande platser kvar. Vet du någon som är intresserad men inte är medlem så är de 
välkomna och får betala medlemsavgiften på plats.  
Om du inte vill ta med eget material att färga så finns det att köpa av Studiefrämjandet men 
då måste de veta det innan. Kursen kostar 300 kr plus eventuellt material.  Håll utkik på vår 
Facebooksida, Hornbore Ting. 
Anmälan till info@hornboreting.se Anmälan är bindande 
 

 Ale vikingamarknad 4-5 maj 
Vi vet ännu inte om Hornbore ska hålla i någon aktivitet men vi har ändå anmält vår förening 
som vanligt. De som åker ner hela helgen i föreningens regi och representerar Hornbore får 
en viss reseersättning. Är du sugen? Anmäl dig via info@hornboreting.se 
 

 Årets teater  
Manus till årets teater har just påbörjats. Är du intresserad av att vara med i teatern är du 
hjärtligt välkommen på upptaktsmötet den 1 juni. 
 

 Klädpool? 
Styrelsen har funderat på om det finns intresse av att få till en ”klädpool” där vi kan byta t.ex. 
urvuxna barnkläder eller kläder som du tröttnat på och vill skänka till föreningen. Vi undrar 
också om det finns intresse av att få till en grupp som syr upp nya kläder för utlåning till 
medlemmarna. Eller har du kanske ännu bättre idéer? Vi tar gärna emot förslag.  
 

 Båtintresse 
Styrelsen har funderat, igen!!! Ska vi träffas en solig helg och få båtarna i sjön? Kanske också 
få till en rodd/segeltur en annan helg. Håll utkik på Facebooksidan. 
 

 Upptaktsmöte 1 juni  
Alla medlemmar hälsas 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  
 

 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. 
 

 E-postutskick 
Detta meddelande skickas endast ut till dig som har registrerat din e-postadress till 
föreningen. Träffar du på en medlem, sprid gärna informationen vidare. 

Vi lägger även ut brevet på Facebooksidan, Hornbore Ting. Är du inte redan med i gruppen, gå 
med. Det är ett snabbt och enkelt sätt för alla medlemmar att hålla kontakten och sprida 
nyheter. 

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 vår och sommar och ett hejdundrande  20-årsjubileum 
hälsar Styrelsen 

Kalendarium att sätta på kylskåpet 
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 

 


