
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HORNBORE TING 2021

Planeringen av årets ting startade upp men eftersom det fortfarande är en Corona pandemi

så är det svårt att veta hur tinget skulle anpassas. Tillslut blev det av med viss modifikation.

Syträffar har under året anordnats, där FHMs rekommendationer har följts. Så pga. läget

kunde inga träffar anordnas på våren. Under hösten var det syträff september, oktober och

november. Med bland annat besök i Linmuseét och kurs i att lära sig spinna.

Ranerna har haft kampträning ett fåtal tillfällen, rådande läge har dock försvårat träning.

Båtarna har varit ute på flertal dagsturer under sommar och höst. Även en långtur har

hunnits med. Båtarna har även blivit ompysslade under flera tillfällen av några av våra

medlemmar.

Familjehelg med olika aktiviteter ägde rum i Hornbore by under våren. Här kunde man bl.a.

fixa med båtarna, hantverka och laga mat tillsammans.  Även här fick hänsyn tas till rådande

restriktioner.

Hornbore Ting anordnades under helgen 30 juli - 1 augusti, 29:e året i rad.

På grund av pandemin kunde vi inte genomföra Hornbore Ting som vanligt, restriktioner om

avstånd fanns fortfarande kvar. Men det ordnades med lite färre handlare än vanligt och

avstånd mellan marknadstält samt avskärmning med rep till tältbyn. Jerker Fahlsröm var

sagoberättare och Fru Njorun spelade historisk musik. Jonas Hultén förevisade båtar och

vapen.

En hantverksgata fanns där det fanns visning av stenhuggning, smide och textilhantverk som

Textilgruppen hade demonstration av sländspinning, brickbandsvävning, nålbindning

och vi visade textila redskap berättade för publiken om vävning på varptyngd vävstol på

marknaden samt färgning av textil och garn.

Tack för ett gott samarbete och att trots pandemi med mycket justeringar,  genomföra tinget.

I början av september hade Hanna växtfärgning Indigo på i Hornbore by samt att Ranerna hade

sitt wargame vid samma tillfälle. Medlemmar från en rad andra föreningar kom för att deltaga i

båda aktiviteterna.
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Årets tingsresa, 11 oktober, anordnades av Carina Hansson. Det blev en heldag med besök på

Greby gravfält. Kristina Bengtsson visade och berättade om gravfältet och omgivningarna.

Sen var nästa besök i Svenneby kyrka. Där berättade Mia Khyana Näslund om kyrkan och

dess renovering.

Vintergillet hölls den 27 november med bågskytte,  god mat och trevligt sällskap.

Styrelsen har under året fortsatt arbetat för att engagera fler medlemmar i det praktiska

arbetet kring föreningens aktiviteter.

Styrelsen har haft 8 digitala möten under året.

Medlemsantalet var 296 st vid årsskiftet 2021/22.


