
 Kära medlem i Hornbore Ting 

 Äntligen kunde vi arrangera e� �ng som vi vill ha det! Sommarens �ng blev fantas�skt, och det tack vare er, 
 medlemmar av Hornbore Ting. 30 �ng har vi rivit av, stora som små, blöta som soliga, blåsiga som varma, 
 digitala som på plats. Nu siktar vi på det 31:a. 

 Förutom våran marknad så planerar vi för en rad olika ak�viteter för våra medlemmar. Kurser och kalas 
 blandat med sömnad och segling. Här nedan kan du läsa om endel av våra upptåg under året. Ta med en 
 kompis och häng på!  Ju fler ak�va vi är, desto fler kurser och andra roliga ak�viteter kan vi ordna. 

 Planering 2023: 

 ∙  Kampträning 
 Vill du vara med och träna? När möjlighet ges drar vi igång träningen utomhus. För mer informa�on, 
 se hemsida, facebook eller kontakta Andreas Johansson via  andreasjohansson@live.com 

 ∙  Syträffar 
 Under våren kommer det a� hållas tre syträffar med olika teman. De två första söndagarna träffas vi i kyrkans 
 lokal Ankaret i Hamburgsund. Vårens sista träff  håller vi i Hornbore By i samband med familjedagen. Du tar 
 med matsäck för dagen samt material och eventuella frågor och funderingar. 
 19/2  Nålbindning med Iduna. Se under kurser. 
 5/3  Föreläsning och diskussion kring konsten a� bygga  upp e� historiskt trovärdigt kit med allt från 
 underkläder �ll kniv.  De�a hålls av Hanna Lundbohm innan årsmötet. 
 22/4  Allmänt hantverk med möjlighet �ll kurser i  Hornbore By, se nedan. 

 Vid frågor, önskemål eller idéer kring syträffarna kontakta Hanna Lundbohm via 
 hanna.lundbohm@gmail.com  eller sms 070 64 15 119  . 

 ∙  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. Årets arbetsdagar kommer a� läggas ut på hemsida och Facebook. Anmäl 
 intresse �ll Jonas Hultén via  cjonashulten@gmail.com 

 ∙  Kurser 
 Under våren kommer det hållas kurser i nålbindning, repslagning mm, givetvis med e� fokus på 
 återskapande av vikinga�d. 

 Nålbindning, 19 februari 
 Nålbundna plagg är vanligt på vikingamarknader. Men hur vanligt är det bland de historiska fynden? 
 Iduna har kartlagt och nålbundit de vikinga�da fynden hon kommer och pratar om vilka plagg och vilken 
 kontext de olika stygnen kommer från. Är det någon som vill lära sig något eller flera av de historiska 
 stygnen går det bra under dagen. Tag med eget material så ses vi på Ankaret. 
 Workshopen anordnas av Iduna och Hanna hör av er �ll idunasundarp@gmail.com vid frågor. 
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 Repslagning med bast, 22 april 
 Vill du lära dig a� slå rep av bast? Under våran familjehelg kommer Erik Brinkman och lär ut en metod 
 för repslagning med hjälp av en enkel vinda. Erik slår rep enligt medel�da och vikinga�da metoder. Den 
 vikinga�da repslagarkonsten finns främst a� hämta i de arkeologiska lämningarna från Hedeby och 
 Osebergsskeppet. 
 Övningsbast och vindor a� låna kommer finnas på plats. Mer informa�on och anmälan kommer. 

 Har du egna idéer, du kanske vill hålla i en kurs? Vi vill uppmuntra alla medlemmar a� dra igång fler 
 ak�viteter. Styrelsen bistår gärna med vägledning och medel. Förslag tas emot via info@hornbore�ng.se 

 ∙  Underhåll av båtarna 4 mars kl 10.00 
 Vi kör igång med årets första arbetsdag med båtarna. Håll utkik på facebook och hemsida för 
 uppdatering. 

 ∙  Årsmöte söndagen 5 mars kl. 15.00 
 Mötet hålls i kyrkans lokal Ankaret i Hamburgsund. Vi skall undersöka möjligheterna a� också 
 �llgängliggöra mötet digitalt. Alla är hjärtligt välkomna! Men för a� ha rösträ� måste medlemsavgi�en 
 vara betald. Notera a� innan mötet så håller sygruppen syträff med föreläsning i samma lokal. 
 Välkomna även dit! Mer informa�on kommer på Facebook och hemsidan. 

 ∙  Familjedag 22 April i Hornbore By 
 En dag för våra medlemmar. Stora som små. Det blir hantverkskurs, matlagning, eget hantverk och 
 trevligt umgänge, för mer informa�on kring kurserna se ovan. Alla är välkomna, erfarna som nybörjare. 
 Mer informa�on kommer på Facebook och hemsidan när vi närmar oss. Vid frågor kontakta Jonas Hultén 
 via cjonashulten@gmail.com 

 ∙  Tingsresa �ll vikingamarknad v26 
 Visst är det väl trevligast a� åka på marknad �llsammans? Därför planerar vi a� ordna en �ngsresa �ll en 
 vikingamarknad helgen e�er midsommar. Vart det bär hän och andra detaljer kommer på vår hemsida och 
 på facebook. 

 ∙  Uppsä�ning samt nedtagning av Tinget 29 juli respek�ve  6:e och 7:e augus� 
 Vid uppsä�ning av marknaden lördag 29 juli samt vid nedtagningen måndag 7 augus� vill vi ha så 
 många hjälpande händer som möjligt. Vid uppsä�ningen lastas traktorerna vid förrådet kl. 9.30. Möt 
 upp vid �ngsplatsen kl. 10. Ju fler som hjälper �ll ju lä�are och snabbare går det. 

 Ta med fikakorgen och massor a� dricka! Det är bra a� ha med handskar och lite verktyg som �ll exempel 
 skruvdragare, bitssats och hammare. Mer informa�on kommer på hemsidan och Facebook. 

 En hel del av nedtagningen sker direkt e�er stängning på söndag. Tid för samling inför 
 måndagens nedtagning bestäms på �ngets sista dag. 

 ∙  Tingshelg 4-6 augus� 
 Vi har många ak�viteter under �ngsdagarna som kräver många medlemmars arbete. Tillsammans har vi 
 fantas�skt roligt. Du behöver inte jobba hela helgen utan vi hjälps åt enligt schema. Vi behöver alla som 
 kan komma och vara med en stund, ru�nerade och nya i en skön blandning. Hör av dig via 
 info@hornbore�ng.se 

 ∙  Ranernas träningshelg 26-27 Augus� 
 Kampgruppen ranerna har träningshelg. Medlemmar och  andra föreningar som tränar härkamp är 
 välkomna. Kontakta Andreas Johansson för info andreasjohansson@live.com. 



 ∙  Tingsfest 16 September 

 Håll av datumet för en härlig fest med Tinget. Info kommer på hemsida och Facebook. 

 ∙  Vintergille i långhuset lördagen 25 november 
 Det är redan en tradi�on med den trevliga vinterfesten. Informa�on och anmälan kommer, så håll utkik 
 på hemsidan och i Facebookgruppen. 

 Inför �nget 2023 

 A� planera och genomföra e� �ng är otroligt kul men kräver en hel del arbete. Till styrelsens hjälp finns en 
 planeringsgrupp som håller i själva arrangemanget. Planeringsgruppen fördelar arbetet såväl före som under 
 �nget. Det finns många olika uppgi�er a� göra, stora som små. Hör gärna av dig om du vill vara med! Du behöver 
 inte ha erfarenhet från innan. Det vik�gaste är a� du vill vara med och skapa ännu en fantas�sk marknad. 

 Kontakta styrelsen via info@hornbore�ng.se Du kan också kontakta Jonas Hultén på 
 cjonashulten@gmail.com 

 Medlemsavgi� 2023 

 Medlemsavgi�en är oförändrad, 100 kr per person eller 200 kr per hushåll  och betalas in via bankgiro 
 5883-3104. Du kan även swisha �ll 1232695831. För betalning från utlandet 
 IBAN:SE5780000835190038083911 BIC: SWEDSESS. Vik�gt a� ange namn, adress och e-postadress vid 
 betalning. Till hushåll räknas de som bor på samma adress. Du behöver dessutom lämna uppgi�er �ll 
 medlemsregistret! 

 Om du råkat glömma a� betala för  2022 riskerar du a� falla bort som medlem. Därför ber vi särskilt dig a� 
 betala in avgi�en för 2023 
 För a� få �ll e� korrekt medlemsregister där även alla familjemedlemmar finns med, behöver vi hjälp med a� 
 få in  alla uppgi�er. Du kan an�ngen gå in på hemsidan och fylla i direkt eller skriva ut blanke�en och skicka 
 den med  papperspost (adress finns på blanke�en). 

 Håll koll på nyheter under året via hemsidan  h�ps://hornbore�ng.se/ 

 Har du se� a� Hornbore �ng finns både på Facebook och på Instagram? 
 Sök på Hornbore Ting. 

 Du når oss lä�ast via  info@hornbore�ng.se 
 Ordförande Jonas Hultén 072 978 38 39 

 Hemsida  www.hornbore�ng.se  E-post  info@hornbore�ng.se 

 Ett gemytligt nytt vikingaår 
 önskar styrelsen 
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