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Nr. 9 · 3. årgang · januar 2005
Vinter og storm fejer over det ganske land, men Húginn & Múninn ligger
ikke på den lade side af dèn grund − vi er så småt på banen igen med nye
arrangementer og sjove tiltag. Du kan læse om nogle af disse i dette årets
første nyhedsbrev.

HUG

INN & MUNINN

Medlemsliste

Er du flyttet, har du fået nyt telefonnummer eller e-mailadresse eller har du glemt at meddele os dit
fødselsår, vil vi blive utroligt glade, hvis du ringer eller skriver en sms på tlf. 31 18 29 72 eller sender
en e-mail til humu@email.com med de korrekte oplysninger.

Arrangementskalender

Stiftende generalforsamling for støtteforeningen Fyrkats Venner
Onsdag 19. januar kl. 19.00
Vikingecenter Fyrkat, Hobro
1. januar 2005 blev Vikingecenter Fyrkat en del af Sydhimmerlands Museum.
Den 19. januar afholdes stiftende generalforsamling for støtteforeningen Fyrkats Venner på
Vikingecenter Fyrkat. Støtteforeningens bestyrelse får indflydelse på Vikingecenter Fyrkats ledelse,
mens foreningen som sådan på frivillig basis skal arbejde for at styrke centerets økonomi, komme med
forslag til nye tiltag, arbejde på centeret med vedligeholdelse, anlægge urtehave eller lignende.
Mange af byens vikinger har allerede meldt sig ind i støtteforeningen.
For at have stemmeret på generalforsamlingen skal man have indbetalt kr. 100,- til medlemsskab
senest 19. januar. Til gengæld får man gratis adgang på Vikingecenter Fyrkat året rundt. Der er vistnok
også mulighed for at tegne et firmamedlemsskab, dog uden at få stemmeret på generalforsamlingen.
Medlemsskab kan tegnes ved henvendelse til Vikingecenter Fyrkat på tlf. 98 51 19 27.
Videoaften
Lørdag 22. januar kl. 19.00
hos Helle Christiansen, Røjdrupvej 6, Røjdrup, Hobro
Vi skal se Erik The Viking (med folkene fra Monty Python), Ronja Røverdatter, Ørnens øje eller en
anden vikingefilm − alt efter, hvad vi kan få fat i.
Foreningen giver gratis kaffe, thé og kage, men du skal selv medbringe evt. slik og sodavand.
Husk at tilmelde dig til Helle inden torsdag 20. januar på tlf.: 98 54 80 74 eller sms på 28 10 80 74.

Tilmeld dig mailinglisten på
hjemmesiden og modtag nyhedsbrevet
hurtigere end alle andre!
Husk at du også kan købe, sælge, bytte,
finde ridevenner og meget mere på
opslagstavlen. Pladsen er din!

www.humu.dk

Ordinær generalforsamling
Onsdag 9. februar kl. 19.00
i Langhuset, Vikingecenter Fyrkat,
Hobro
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Husk at betale dit medlemsskab
inden generalforsamlingen for at have
stemmeret.
Foreningen giver gratis kaffe, thé og kage,
men husk at tage varmt tøj på eller tag et
tæppe med − der er koldt i langhuset.
Se vedtægterne og billeder fra tidligere
generalforsamlinger på www.humu.dk

Arrangementskalender fortsat
Sy- og klippedag
Søndag 27. februar kl. 10.00
i det store loftslokale i Bies Gaard
Endnu en gang holder vi en sy- og
klippedag, hvor vi laver vikingedragter,
kjoler, hatte osv.
Vi har en del mønstre, men ring eller send
en sms til Tine Olesen på tlf. 60 22 87 77,
så vi ved, hvad vi skal tage med.

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

Mangler du hørstof, er der flere medlemmer, som planlægger at gå sammen
om et køb, da stoffet muligvis kan fåes
billigt, hvis man køber mindst 10 meter.
Prisen bliver da kr. 45,- pr. meter.
Er du interesseret, så kontakt Tine på ovenstående telefonnummer.
Istölt 2005
Lørdag 12. marts kl. 19.00
i Århus Skøjtehal
For fjerde år i træk afholdes der istölt i Århus Skøjtehal. Vil du opleve islænderne ræse over isen er der
stadig billetter til salg. Tjek hjemmesiden: www.istoelt.dk eller ring til en af kontaktpersonerne:
Kari Baklund: 22 75 56 22, Rasmus Møller Jensen: 21 45 27 85 eller Mette Logan: 20 89 26 01
Husk varmt tøj!
Påsketur
Lørdag 26. marts kl. 10.00
Mere information om dette arrangement senere.
En fuldt opdateret kalender kan altid ses på foreningens hjemmeside: www.humu.dk

Fjordens Dag
af Marie Dahl

I september var Húginn & Múninn inviteret til at deltage i Fjordens Dag på små-skolen Løvdal, som
ligger i Houtved - en lille, hyggelig gåturs-tid langs fjorden fra Stinesminde.
På dagen havde Guderne sørget for vejr af vekslende art; masser af byger, der kom og gik samtidig
med at solen smilende varmede os. Da vi ankom var der kaffe, brød og kage ad libitum; altid en god
start på en hyggelig dag!
Vi deltog med fire heste, som blev brugt til smukke ture langs fjorden og til små trækture rundt på
skolens område. Vi var flere gange i Stinesminde på hest for at se på de øvrige arrangementer på
Fjordens Dag.
Der blev også udkæmpet krigerkamp. På stedet var en skotsk kriger, som udfordrede vores egen
brave kriger og der blev udkæmpet en drabelig kamp. Desværre var den lokale krigers færdigheder så
fornemme, at vores egen, normalt meget ivrige viking, led et svigende nederlag og døde. Det kan nu
også have været den sækkepibemusik skottens frænder spillede, som skræmte livet af vores kriger.
Indenfor i husene var der forskellige aktiviteter; der blev lavet vikingehåndarbejde og støbt
sølvsmykker.
Som vanligt blev vi trakteret med grillet rådyr med salat til frokost - en vidunderlig spise! Det kan kun
anbefales at deltage i arrangementet fremover, hvis vi bliver inviteret igen.
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Natural Horsemanship
af Marianne Rask Jensen

Den 10. oktober 2004 startede vi
med at få gjort vores picnickurve klar
til den længe ventede dag. Vi havde
store forventninger, som så sandelig
også blev bekræftet.
Dagen startede med at Susanne
forklarede lidt om, hvad hendes datter Tina og hun selv ville vise os og at
de forventede fuldstændig ro under
øvelserne.

Tina Hedegaard viser, hvad man kan opnå med natural horsemanship.
Foto: Trond Øyvind Hermansen

Tina startede med at vise hvad hun
havde opnået med hendes hest. Gennem øvelser og tillid, havde hun fået
en hest der fuldstændig samarbejdede
med hende. Det vil sige, at de var
partnere.

Tina viste os derefter forskellige øvelser fra jorden; f.eks. hvordan
man kan lære hesten at acceptere det personlige rum, lære hesten at
bide i bestemte ting når man beder den om det og forskellige andre
tricks.
Til sidst satte hun sig op på hesten og red den rundt kun med et tov
om halsen. Meget flot!
Bagefter viste Susanne os sin nervøse Islænder. Hun forklarede, at
hun gennem øvelser fra jorden havde fået en mindre nervøs hest.
Derefter viste hun, hvordan hun med klikkertræning, havde fået sin
nye Araber til bedre at acceptere vask af benene.

Susanne Hedegaard og hendes
araberhest viser arbejde fra jorden.
Foto: Trond Øyvind Hermansen

Vi må nok konstatere, at det som mennesker er bedst til i hesteverdenen, er at glemme det vigtige: at arbejde med sine heste fra jorden
så de bliver fortrolige med rytteren, som senere skal på ryggen af
hesten.

Så derfor hestevenner: kom ned på jorden for en stund, og gør dit arbejde nemmere den dag du skal
på ryggen af hesten!

Videoaften, lørdag 6. november
af Trond Øyvind Hermansen

En smule forsinket ankom vi tre mand høj
til Bratbjergvej, hvor Marie Dahl m/ fam.
bor. Her var der disket op med lækkerier
an masse. Vor skuffelse var nok ret tydelig
da der ikke dukkede flere videokiggere op,
men vi var ikke sådan at kue og under højlydt thé-slubren startede vi filmen Valhalla.
Selve filmen var ikke helt så spændende,
som jeg huskede den fra min barndom − måske er man blevet lidt forvent
efter Ringenes Herre? Men hvad... vi var i
godt selskab og den efterfølgende lange,
lange snak (som mindst af alt drejede sig
om filmen) var en rigtig god afslutning på
videoaftenen.

Vikingekampgruppen Fenris
søger vilde vikinger!
Vi søger raske piger og drenge i alle aldre,
som har lyst til at være en del af et
spændende, historisk og levende team!
Læs mere på www.humu.dk/fenris
– eller ring til Trond Øyvind Hermansen
på tlf. 31 18 29 72
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Vintersolhvervsmarked
af Helle Christiansen

Húginn & Múninn deltog igen i år ved vintersolhvervsmarkedet på Vikingecenter Fyrkat lørdag d.
11. december.
Katrine Bredahl havde sadlet Ronja op og brugte
flittigt eftermiddagen på at trække rundt med
adskillige besøgende, både børn og voksne.
Derudover havde andre af vores medlemmer
stillet boder op med salg af hesteting og med en
suppe- og brødbod.
Kampgruppen Fenris optrådte med kampshow,
og andre grupper havde bl. a. bueskydning,
smedning og salg af læderarbejder på programmet.
En falkoner sendte en flyvende falk til vejrs midt
på eftermiddagen, og selvom den ikke havde
den største lyst til at returnere til falkonerens
hånd, lykkedes det dog i år at få den til at lande
efter adskillige tilbagekald.
Trond Øyvinds hestebod „Kvistur”.
Foto: Katrine Bredahl

Der var en del vikingegrupper repræsenteret og
besøgende var der nok af på en dag, hvor solen
skinnede, selvom temperaturen ikke var noget
at prale af.

Vintersolhvervsmarkedet afsluttedes som sædvanligt med at alle deltagende vikinger gik i fakkeltog
omkring gården, hvorpå man fremsagde vintersolhvervsverset. Annemette Gielsager, som er inspektør
på Fyrkat, takkede alle for endnu et begivenhedsrigt år og faklerne blev derefter smidt på bålet.
Alt i alt en spændende dag, som forhåbentlig vil tilskynde andre til et besøg næste år. Det skal endda
siges, at adgangen er ganske gratis.

Töltende vinterhilsner
Húginn & Múninn
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