Kära medlem i Hornbore Ting
Här kommer årets medlemsbrev som ska ge dig en smak av vad som är på gång i 2014. Det är ett
spännande år framför oss och vi kan med glädje se tillbaka på 2013 som ett lyckat år med finbesök
under tinget av Tor med sin hammare.
Nedan finner ni kalendariet för 2014:



Upptaktsmöte för teatergruppen 4 januari
Är du intresserad av att vara med i teatern? Gruppen träffas redan i januari för att dra ingång arbetet och
bl.a. jobba fram manus. Träffen hålls hos Joreds Postformning, tid meddelas när du anmäler dig. Det är
viktigt att du anmäler ditt intresse redan nu eftersom manuset kommer att arbetas fram utifrån antalet
skådespelare. I år är det Margetha Lihnell-Djurskog och Olivia Kristiansson som håller i teatergruppen och
manusskrivandet.
Kan du inte komma på upptaktsmötet är det extra viktigt att du hör av dig till Olivia så de kan få en
överblick över antalet skådespelare. Håll dig uppdaterad via Facebookgruppen Hornbore Tings Gycklare.
Kontaktperson är Olivia Kristiansson via 9608olkr@uspace.se eller 070-221 06 98.



Sykurs 18 jan, 1 feb, 1 mars och 22 mars
Vi träffas i Väderöarnas båtkubbs stuga, som ligger bredvid folktandvården i Hamburgsund klockan 10.00–
15.00. Kursen är avgiftsfri, var och en tar med sig det man vill äta och dricka. En av gångerna kommer
Christina Arrindell och delar med sig av sin stora kunskap om historiska klädedräkter.
Var och en tar med material, önskemål och frågor. Har du inte materialet är ett tips att handla av
Medeltidsmode. Där kan du få hjälp med materialval, tygåtgång mm www.medeltidsmode.se Mönster
och inspiration hittar du bl.a. på www.alternaliv.se/histvarld/
Anmälan och information, Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller sms 073 915 59 12.



Kurs i piltillverkning kvällarna 12 och 13 februari
Kaj Abrahamsson kommer att hålla en kvällskurs i piltillverkning onsdag och torsdag kl. 18.00 – 21.00.
Man kan gå en kväll eller båda. Max åtta och minst fem deltagare per tillfälle, åldersgräns 15 år annars
barn i förälders sällskap.
Kurskostnad 100 kr per person och dag. Materialkostnad tillkommer, Kaj har det material som behövs.
Lokal meddelas vid anmälan.
Anmälan direkt till Kaj via mejl kaj.abrahamsson@gmail.com eller 072 876 26 98.



Årsmöte söndagen 1 mars kl. 15.00
Årsmötet följer direkt efter sykursen i båtklubbens stuga bredvid folktandvården. Motioner som kräver
beslut på årsmötet, måste lämnas in till styrelsen före verksamhetsårets utgång, dvs. senast 31 december
2013.



Arbetshelg 26-27 april
Vi träffas i Hornbore By kl. 10.00 för att bygga på vårt hus samt göra båtarna klara för sjösättning. Ta med
mat och dryck samt lämpliga kläder för en helg med trevlig samvaro i fin miljö.



Ale vikingamarknad 3-5 maj
Den första helgen i maj kommer Tinget att åka till Ale vikingamarknad som en trevlig start på säsongen.
Tinget ger resebidrag till de som är med. Vi har planer på att utföra några tidstypiska aktiviter under
helgen. Förslag tas gärna emot.
Vore jättekul att se så många glada medlemmar som möjligt i år!
Anmälan till Jimmie och Isabelle via isabelle@falsen.se eller sms 073 915 59 12.



Kurs att segla en båt med råsegel 17-18 maj
Esben Sörensen kommer att hålla en seglarkurs Hamburgsund för båt med råsegel, sådana segel som
vikingabåtarana hade. Ta med dig flytväst och mat och dryck. Åldersgräns 15 år.
Anmälan till info@hornbore.se eller till Esben på telefon 070 397 10 66.



Upptaktsmöte 24 maj
Alla medlemmar hälsas välkomna till Hornbore By lördagen den 24 maj kl 15.00 för att detaljplanera årets
ting.



Uppsättning samt nedtagning av Tinget 26 juli respektive 4 augusti
Vid uppsättning lördagen den 26 juli samt vid nedtagningen måndagen den 4 augusti vill vi ha så många
hjälpande händer som möjligt. Vid uppsättningen, möt upp vid tingsplatsen kl. 10.00. Traktorerna lastas kl
9.30 Ju fler som hjälper till ju lättare och snabbare går det.
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.



Tingshelg 1-3 augusti
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 6 september
För alla glada medhjälpare som sliter under tingsdagarna ordnar vi en tackfest i byn. Tiden är ännu inte
bestämd. Håll utkik på hemsidan eller Facebook!



Tingsresa lördagen den 27 september
Målet för årets medlemsresa är ännu inte bestämt men det blir en dagsresa. Under tingsdagarna kan du
få besked om resmålet.
Förslag på resmål tas gärna emot av Esben på telefon 070 397 10 66 eller via info@hornboreting.se



Medlemsavgift 2014
På årsmötet bestämdes att medlemsavgiften ska höjas för första gången på många år. Avgiften blir nu 100
kr per person eller 200 kr per hushåll.
Har ni fått röd etikett på talongen så betyder det att du riskerar att falla bort som medlem därför ber vi
särskilt er att betala in avgiften för 2014 innan årsmötet den 1 mars.
För att få till ett korrekt medlemregister där även alla familjemedlemmar finns med, behöver vi hjälp med
att få in alla uppgifter via en ny medlemsblankett. Du som har möjlighet går in på hemsidan och fyller i
blanketten där eller skriver ut den och skickar den med papperspost. Till er som inte har lämnat epostadress bifogar vi blanketten på papper.



Tingets jubileumskrus och fotobok med bilder från bilder från föreningens tjugo år
Muggar finns fortfarande att köpa på Solhem Krukmakeri, Rabbalshede telefon 0525-370 30. OBS! Endast
kontant betalning. Muggarna kostar 150 kr. Julklapp?
Missade du att beställa fotoboken vid årets ting finns fortfararande möjliget att gör det.
Du betalar in 280 kr på SEB 5048 34 62799 anger ditt namn på betalningen. När Isabelle fått några
beställningar skickar hon iväg ordern. Lämna dina kontaktuppgifter via e-post på isabelle@falsen.se eller
sms 073 915 59 12

Det är viktigt att du anmäler dig till de kurser du är intresserad av snarast. Blir det för få anmälningar
riskerar kursen att ställas in.
Håll koll på http://www.hornboreting.se
Har du sett att Hornbore ting finns på Facebook?
Sök på Hornbore Ting och gå med som medlem i gruppen.
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 070 397 10 66.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar Hornbore Tings styrelse
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