Kära medlem i Hornbore Ting
Här kommer årets medlemsbrev som ska ge dig en smak av vad som är på gång under 2015. Det är ett
spännande år framför oss och vi kan med glädje se tillbaka på 2014 som ett lyckat men otroligt varmt
ting med eldningsförbud för första gången någonsin.
Nedan finner ni kalendariet för 2015:



Teatergruppen
Är du intresserad av att vara med i teatern? Manusskrivandet pågår under vintern. Gruppen träffas maj
för att börja med repetitioner en gång i veckan, förmodligen söndagar. Närmare tingshelgen blir
repetitionerna tätare. Har du inte möjlighet att vara med på repetitionerna kommer det att finnas gott
statistroller för alla åldrar.
Anmäl ditt intresse till Andreas Johansson (inte Ankan) via SMS till 070 839 36 74 eller e-post
info@hornboreting.se Håll koll på vår Facebooksida



Sykurs 24 jan, 28 feb, 21 mars och 18 april
Vi träffas i Spegelsalen i Folkets Hus i Hamburgsund klockan 10.00–15.00. Var och en tar med sig det man
vill äta och dricka. En av gångerna kommer förhoppningsvis Christina Arrindell och visar hur man syr
Viborgsskjortan, förmodligen i februari.
Var och en tar med material, önskemål och frågor. Har du inte material 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.



Årsmöte söndagen 28 februari kl. 15.00
Årsmötet följer direkt efter sykursen i Spegelsalen i Folkets Hus. Motioner som kräver beslut på årsmötet,
måste lämnas in till styrelsen före verksamhetsårets utgång, dvs. senast 31 december 2014.



Ale vikingamarknad 1-3 maj
Den första helgen i maj kommer föreningen att åka till Ale vikingamarknad som en trevlig start på
säsongen. Tinget ger resebidrag till de som är med och hjälper till med pilbågsskyttet under helgen.
Vore jättekul att se så många glada medlemmar som möjligt i år!
Anmälan senast 1 mars till info@hornboreting.se eller Julia Wingård via SMS till 070 415 36 63. Om du
har eget tält tala om det och hur stort det är. Har du inte tält så har föreningen tält att låna ut.



Familjehelg med upptaktsmöte 23-24 maj i Hornbore By
En helg med aktiviteter för alla åldrar där den som vill sover över. Vi kommer att vara vid sjösidan av byn.
Vi hoppas på en härlig blandning av lekar, sagoberättande och matlagning vid elden. Eventuellt lite
hantverk att pröva på. Har du färdigheter inom något område är det trevligt om du vill dela med dig av
dessa.
Ta med övernattningsgrejor och alla kommer givetvis i vikingakläder. Har du inte egna finns möjlighet att
låna vikingakläder. Vi träffas under gemytliga former och har det trevligt tillsammans. Vi bjuder på middag
på lördagen. Resten av maten tar var och en med sig.
Anmälan senast en vecka innan till info@hornboreting.se eller Julia Wingård via SMS till 070 415 36 63.
Upptaktsmöte i Hornbore By lördag kl 15.00 där vi detaljplanerar årets ting. Alla medlemmar hälsas
välkomna.



Tingshusfixardag i Hornbore By lördagen 13 juni
Vi träffas i Hornbore By kl. 10.00 för att bygga på vårt hus. Huset börjar bli färdigt och det är endast några
saker kvar att göra. Ta med mat och dryck samt lämpliga arbetskläder för en dag med trevlig samvaro i fin
miljö.



Vikingabåtarna Skarven och Blaufril från 8 april
För den som är intresserad av att ro eller segla med våra båtar kommer en grupp att träffas onsdagar
udda vecka med början v 15. Vi träffas från kl. 17.00 i Hornbore By för att lära oss mer om att hantera
båtarna.
Ta med dig flytväst och mat och dryck. Åldersgräns 15 år eller barn i förälders sällskap.
Ingen anmälan behövs. Eventuella frågor besvaras av Esben Sörensen på telefon 073 560 16 87.



Uppsättning samt nedtagning av Tinget 25 juli respektive 3 augusti
Vid uppsättning lördagen den 25 juli samt vid nedtagningen måndagen den 3 augusti vill vi ha så många
hjälpande händer som möjligt. Vid uppsättningen lastas traktorerna vid förrådet kl 9.30. Möt upp vid
tingsplatsen kl. 10. Ju fler som hjälper till ju lättare och snabbare går det.
Ta med fikakorgen och massor att dricka! 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 31 juli – 2 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.



Tingsresa 18- 20 september
Planen är att åka med buss till Årsunda vikingamarknad utanför Sandviken. Det är en marknad för vikingar
och utan besökare. Det blir två övernattningar i vikingatält. Under tingsdagarna kan du få klarare besked
om resan.
Årsunda tar emot ett begränsat antal vikingar så vill du vara säker på att komma med,
anmäl ditt intresse snarast till Bim Paulsson via SMS 070 378 66 80 eller via info@hornboreting.se
Läs mer om Årsunda på www.arsundaviking.se



Pilbågsskytte
Under den ljusa delen av året träffas intresserade skyttar varje onsdag kl. 18.00. Det vill säga om vädret
tillåter, vid regn blir skyttet inställt. Kontakta Kaj innan du kommer.
Vare sig du är nybörjare eller rutinerad är du lika välkommen!
Kontaktperson är Kaj Abrahamsson, telefon 0523-531 12, mobil 0728 76 26 98 eller e-post
kaj.abrahamsson@gmail.com



Medlemsavgift 2015
Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr per person eller 200 kr per hushåll. Har ni fått röd etikett på
talongen så betyder det att du inte betalat för 2014 och riskerar att falla bort som medlem. Därför ber vi
särskilt dig att betala in avgiften för 2015 innan årsmötet den 28 februari.
För att få till ett korrekt medlemregister där även alla familjemedlemmar finns med, behöver vi hjälp med
att få in alla uppgifter via medlemsblanketten. Du kan antingen gå in på hemsidan och fylla i blanketten
och skicka med e-post till info@hornboreting.se Eller så kan du skicka den med papperspost.



Tingets jubileumskrus
Några muggar finns fortfarande att köpa på Solhem Krukmakeri, Rabbalshede telefon 0525-370 30.
OBS! Endast kontant betalning. Muggarna kostar 150 kr. En julklapp kanske?

Håll koll på nyheter under året via 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 073 560 16 87.
Frågor rörande marknaden skickas till Evelina Nicander via marknad@hornboreting.se

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar Hornbore Tings styrelse
Kalendarium att sätta på kylskåpet
Sykurs 24 jan, 28 feb, 21 mars och 18 april kl. 10.00 i Folkets Hus,
Hamburgsund
Årsmöte 28 februari kl. 15.00 i Folkets Hus, Hamburgsund
Ale vikingamarknad 1-3 maj
Familjehelg med övernattning 23-24 maj i Hornbore By samt
Upptaktsmöte 23 maj kl. 15.00
Fixardag 13 juni kl. 10.00, Tingshuset i Hornbore By
Uppsättning inför tinget 25 juli
Hornbore Ting 31 juli – 2 augusti
Nedtagning av tinget 3 augusti
Tingsresa 18-20 september till Årsunda vikingamarknad
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.

www.hornboreting.se
ordförande Esben telefon 073 560 16 87.

