
   
 

Kära medlem i Hornbore Ting 

Här kommer årets medlemsbrev som ska ge dig en smak av vad som är på gång under 2020. Som vanligt har vi 
spännande aktiviteter framför oss.  

I år håller vi ting för 28:e året i rad. För att driva det stora projektet som tinget är, behövs nya friska krafter. Kort 
sagt behöver vi fler aktiva medlemmar, inte bara under tingsdagarna utan även under resten av året. Ju fler aktiva 
vi är, ju fler kurser och andra roliga aktiviteter kan vi ordna. 

Inför årsmötet 8 mars 
Valberedningen söker nya, glada ledamöter till styrelsen inför årsmötet i mars. Allt du behöver är nyfikenhet och 
viljan att hitta på något roligt! Resten lär du dig på plats. Ta gärna kontakt med valberedningen genom Bim 
Paulsson via bim_paulson@hotmail.com  

 

Planering 2020: 

 Inomhusträning för alla medlemmar under våren 
Från och med januari till slutet av april hyr föreningen gymnastikhallen i Hamburgsund på söndagar. 
Kampgruppen tränar då men hallen är stor och där finns plats för fler aktiviteter till exempel bågskytte. 
Kom och träna!  

För mer information kontakta Jonas Hultén via cjonashulten@gmail.com 

 Syträffar söndagar 26 januari, 16 februari, 8 mars och 17 maj 
De tre första söndagarna träffas vi kl. 10.00 – 15.00 i kyrkans lokal Ankaret i Hamburgsund. Vårens sista 
träff i maj håller vi till i Hornbore By i samband med hantverkshelgen. Du tar med matsäck för dagen samt 
material och eventuella frågor och funderingar. Önskemål och idéer lämnas till Isabell. 

Anmälan och information, Isabelle Falsen via isabelle@falsen.se eller SMS 073 915 59 12.  

 Årsmöte söndagen 8 mars kl. 15.00 
Årsmötet följer efter sykursen i samma lokal. Motioner som kräver beslut på årsmötet, måste lämnas in 
till styrelsen före verksamhetsårets utgång, dvs. senast 31 december 2019. För att ha rösträtt måste 
medlemsavgiften vara betald. 

 Hus- och båtfix i Hornbore By 18-19 april 
Vi möts i Hornbore By och hjälps åt att få båtarna redo för sjösättning. Har vi möjlighet fixar vi också på 
vårt vikingahus. Oömma kläder och matsäck tar du med dig. Håll utkik i vår Facebookgrupp och på 
hemsidan. 

För mer information kontakta Jonas Hultén via cjonashulten@gmail.com 

 Segling med våra båtar 
Föreningen har två vikingabåtar, den mindre Skarven och den större Blaufril. Följ gärna med ut och segla 
och ro. När vi ger oss ut beror på intresse och väder. Båtarna kräver en del underhåll så kom gärna också 
på någon av våra arbetsdagar. Höstens arbetsdagar kommer att läggas på hemsida och Facebook. 

Så håll utkik på Facebook och hemsida eller anmäl intresse till Jonas Hultén via cjonashulten@gmail.com   

  



 Kurser 
Har du egna idéer, du kanske vill hålla i en kurs? Vi vill uppmuntra alla medlemmar att dra igång fler 
aktiviteter. Styrelsen bistår gärna med vägledning och medel.  Förslag tas emot via info@hornboreting.se    

 Upptaktsmöte lördag 16 maj kl. 15.00 i Hornbore By 
Planeringen av årets ting gås igenom och marknadens olika ansvarsområden presenteras. Vi bjuder på 
mat vid elden efteråt. 

 Hantverkshelg med upptaktsmöte 16-17 maj i Hornbore By 
En helg som vigs åt vikingatida hantverk. Det kommer hållas kurs samtidigt som eget spontat 
hantverkande uppmuntras. Vårens fjärde syträff hålls här under söndagen. Alla är välkomna, erfarna som 
nybörjare. Mer information kommer på Facebook och hemsidan när vi närmar oss.  

Vid frågor kontakta Jonas Hultén via cjonashulten@gmail.com  

 Uppsättning samt nedtagning av Tinget 25 juli respektive 3 augusti 
Vid uppsättning lördag 25 juli samt vid nedtagningen måndag 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, bitssats och hammare. Mer information kommer på hemsidan och Facebook. 

En hel del av nedtagningen sker direkt efter stängning på söndag. Tid för samling inför måndagens 
nedtagning bestäms på tingets sista dag.  

 Tingshelg 31 juli – 1-2 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 alla som 
kan komma och vara med en stund, rutinerade och nya i en skön blandning. Hör av dig via 
info@hornboreting.se  

 Tingsresan till hösten blir en dagsresa 
Information kommer att skickas ut via e-post till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress. Du kan 
även läsa på hemsidan och i Facebookgruppen.  

För mer information kontakta Carina Hansson via info@hornboreting.se  

 Vintergille i långhuset lördagen 28 november 
Det är redan en tradition med den trevliga vinterfesten. Information och anmälan kommer, så håll utkik 
på hemsidan och i Facebookgruppen. 

 

Inför tinget 2020 
Tidigare år har det funnits en ensam marknadsansvarig som planerat tinget med hjälp av styrelsen. För att fördela 
arbetet på fler personer provade vi 2019 ett nytt koncept, en planeringsgrupp.  Gruppen på fem personer fick i 
uppdrag att planera och genomföra marknaden. Det fungerade väldigt bra så vi kommer att fortsätta arbeta på 
detta sätt. Planeringsgruppen behöver inte bestå av medlemmar från styrelsen 

Styrelsen undrar därför om det finns någon som är intresserad av att vara med. Du behöver inte ha erfarenhet från 
innan. Det viktigaste är att du vill vara med och skapa ännu en fantastisk marknad.  

Är du sugen eller har funderingar kontakta styrelsen via info@hornboreting.se Du kan också kontakta Hannah 
Stening telefon 0702336268, hast26@hotmail.com eller Andreas Johansson telefon 0708393674 

  



Medlemsavgift 2020 betalas senast 29 februari 
Medlemsavgiften är oförändrad, 100 kr per person eller 200 kr per hushåll. Om du råkat glömma att betala för 
2019 riskerar du att falla bort som medlem. Därför ber vi särskilt dig att betala in avgiften för 2020 senast 28 
februari. 

För att få till ett korrekt medlemregister där även alla familjemedlemmar finns med, behöver vi hjälp med att få in 
alla uppgifter. Du kan antingen gå in på hemsidan och fylla i direkt eller skriva ut blanketten och skicka den med 
papperspost (adress finns på blanketten).  

 

 

Håll koll på nyheter under året via hemsidan https://hornboreting.se/ 

Har du sett att Hornbore ting finns både på Facebook och på Instagram? 
Sök på Hornbore Ting. 

 

Du når oss lättast via info@hornboreting.se  
Ordförande Andreas Johansson 070 839 36 74 
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