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Medlemsliste

Er du flyttet, har fået nyt telefonnummer eller e-mailadresse, vil vi blive
utroligt glade, hvis du ringer eller skriver en sms på tlf. 40 81 78 61 eller
sender en e-mail til humu@email.com med de korrekte oplysninger.

HUG

INN & MUNINN

Folder

Vi har nu fået trykt en folder, som er at finde på f.eks. Vikingecenter Fyrkat, Hobro Bibliotek, forskellige
rideskoler etc.

Hjemmesiden

Vi vil igen opfordre alle medlemmer med internetadgang til at benytte foreningens opslagstavle og
mailingliste på hjemmesiden. Internetadressen er www.humu.dk.
På hjemmesiden kan du også altid læse det seneste nye på arrangementskalenderen, hente tidligere
udsendte nyhedsbreve og meget andet.

Artikel om foreningen

Nordjyske Stiftstidende vil lave en artikel om vores forening. En journalist og en fotograf vil komme til
Røjdrup og tage billeder og tale med os. (Vi overvejer stærkt også selv at få taget nogle billeder til PRbrug.)
Vi ved endnu ikke sikkert, hvornår artiklen vil blive skrevet, men muligvis allerede her i september.
Er du interesseret i at blive fotograferet iklædt vikingetøj (vi har en smule, der kan lånes, hvis du ikke
selv har), er du velkommen til at ringe hurtigst muligt til Marianne Rask Jensen på tlf.: 98 54 85 11

T-shirts

Vi planlægger at få lavet nye t-shirts, sweatshirts o.lign. med foreningens logo, men kender endnu ikke
prisen.
Hvis du er interesseret, så ring til Trond Øyvind Hermansen på tlf. 40817861 – eller skriv en mail:
humu@email.com.

Undervisning

Julie Wellejus underviser gerne på begynderplan – er du interesseret, så ring på tlf. 60 17 79 27.
Undervisning kan foregå, hvor du har lyst. Prisen aftales nærmere ved henvendelse.
Bestyrelsen sysler stadig med at få stablet undervisning for let øvede på benene. Mere om dette
senere.

Arrangementskalender
Ravneridt
Søndag 12. september kl. 10.00 - 16.00
Vikingecenter Fyrkat, Hobro
Børn og andre interesserede kan få en gratis træktur på vores islandske heste. Foruden hestene kan
man opleve krigere fra Vikingekampgruppen Fenris, høre mere om vikingernes brug af heste samt se
og købe div. vikingehesteudstyr.
Alle medlemmer som deltager med hest får kr. 100,- til dækning af transportudgifter. Husk også, at alle
medlemmer som møder op i vikingetøj har gratis adgang til Vikingecenter Fyrkat, ringborgen og Hobro
Museum.
Har du og din islænder lyst til at deltage i dette hyggelige arrangement, kan du tilmelde dig hos
Julie Wellejus på tlf. 60 17 79 27 eller på e-mail: humu@email.com.

Fjordens dag
Søndag 12. september kl. 11.00 - 16.30
Løvdal, Houtved
Børn og andre interesserede kan få en træktur på vores islandske heste for kr. 10,- pr. tur. Foruden
hestene kan man bl.a. opleve krigere fra Vikingekampgruppen Fenris.
Efter arrangementet vil der være fællesspisning og oprydning for deltagerne.
Har du og din islænder lyst til at deltage i dette hyggelige arrangement, kan du tilmelde dig hos Marie
Dahl på tlf.: 60 16 98 18 hellere i går end i dag!
Natural horsemanship
Søndag 19. september kl. 11.00
hos Susanne Hedegaard, Skovbovej 50, Valsgård
Der vil blive vist og fortalt om træningsmetoder ud fra Pat Parelli, Ellen Offstad (klikkertræning) og
klassisk ridning; hvordan disse træningsmetoder kan bruges i dagligdagen. Der vil muligvis også komme lidt information om hestemassage.
Arrangementet er gratis. Der vil kunne købes sodavand til indkøbspris. Foreningen giver som sædvanligt kaffe/the og kage.
Tilmelding inden 12. september til:

Helle Christiansen
Tlf.: 98 54 80 74
E-mail: helle-christiansen@mail.dk

Videoaften
Lørdag 6. november kl. 19.00
hos Marie Dahl, Bratbjergvej 20, Grynderup, Nørager

Send en sms til Trond Øyvind Hermansen på tlf. 40 81 78 61 for at stemme på den film DU har lyst til
at se.
Skriv “FILM” efterfulgt af bogstav...
R - Ronja Røverdatter
V - Valhalla
D - Den 13. kriger
Ø - Ørnens øje
Foreningen giver gratis kaffe, thé og kage, men du skal selv medbringe evt. slik og sodavand.
Husk at tilmelde dig arrangementet inden 1. november på ovennævnte telefonnummer!
Sy-dage
Tirsdage og søndage
Foreningen afholder løbende sy-dage, hvor medlemmerne syer vikingetøj og laver udstyr. Har du lyst til
at deltage, kan du ringe til Tine Olesen på
tlf. 60 22 87 77.
Mangler du hørstof, planlægger flere medlemmer at gå sammen om et køb, da stoffet kan fåes billigt, hvis man køber mindst
10 meter. Prisen bliver da kr. 45,- pr. meter.
Kontakt Tine på ovenstående tlf.
En fuldt opdateret kalender kan altid
ses på foreningens hjemmeside:
www.humu.dk

Vi forhandler bl.a. Hestamix fra St. Hippolyt
– et müslifoder specielt fremstillet til islandske heste.

Húginn & Múninn i gågageden i Hobro til vikingemarkedet 31. juli 2004.
Foto: Finn Wellejus

Vikingemarked Hobro

Hobros årlige vikingemarked løb af stablen i weekenden 31. juli og 1. august. Desværre lå det samtidig med et vikingemarked ved Holstebro, så der var færre vikinger på markedet end der kunne have
været.
Ikke desto mindre var markedet velbesøgt - ikke kun af vikinger fra både ind- og udland, men også
lokale interesserede og udenlandske turister tog turen til Sildehagen i Hobro i det gode vejr.

Islandshestens dag

På trods af blæsvejr, problemer med at skaffe mere end en hest samt færre turister end ønsket, havde
de deltagende medlemmer en god og hyggelig dag, der bla. indebar spisning af en ikke nærmere
defineret mængde pandekager.

Skt. Hans-fest

Skt.Hans-festen blev igen i år afholdt i hestestalden hos vor formandinde Marianne Rask Jensen
i Røjdrup. Vi havde en hyggelig aften med en god gang grillmad, lidt vådt til ganen og en masse
hyggelig snak. Vi håber, at gøre dette til en tradition, som flere vil deltage i.
Aftenens højdepunkt var iøvrigt afbrændingen af et par aflagte cowboybukser. Så har vi ikke sagt for
meget. Vel mødt næste år.

Töltende sensommerhilsner
Húginn & Múninn

