
Medlemsbrev december/ januari 2022 

 

Hej kära medlemmar på Lunk i kring. Här kommer medlemsbrev för December och Januari.  

Jag välkomnar det nya året genom att börja med att summera 2021, här kommer en kort 

berättelse om året 2021 på Lunk i kring:  

 I slutet av januari drog terminssridningen i gång. I februari blev  Lunk i kring vinnare  i ATG 

drömfond och fick en fin utmärkelse  Det blev reportage och film av TV. Här nedan kan ni se 

filmen och två bilder från inspelningsdagen: 

https://dromfond.se/projekt/lunk-i-kring/ 

 

 

 



 

 

Detta var en spännande månad. Vi välkomnade Natalia som anställdes under våren.  Under 

mars månad fick Lunk i kring en utmärkelse av Hugos Stiftelse, vi FaR Certifierade 

personalen och personalgruppen hade utbildningsdagar på schemat. Under året har 2 i 

personalgruppen gått på distanskurs som heter Hästnäringen i Sverige  HUI 1.Kartläggning, 

2.Forskning och Evidens 3.Samverkan. Givande och kul utbildning. Under våren befäste vi de 

ryttare som börjat rida på förmiddagarna, vilket fungerade bra. Lunk i kring fick vara med i 

ett reportage i Islandshästtidningen. Detta reportage kan ni spana in i Kojan ( hänger på 

väggen). I början av sommaren genomförde vi ridläger, detta år med lite annat upplägg pga 

Corona. Vi tyckte det blev bra och var så glada att vi  kunde genomföra dessa  ridlägerdagar . 

Rebecca slutade hos oss i Juni. Hösten kom och Janine, Helena och hästen Enzo började 

arbeta hos oss. Vi startade upp vårt nya projekt som vi kallar hästskötarprogrammet. Detta 

bedrevs två förmiddagar i veckan och riktar sig till barn och unga med problematisk 

skolfrånvaro.  Medlemsdagen hade vi under oktober månad. Strax därefter blev Lunk i kring 

nominerade till Svenska hjältar, även där blev det ett reportage och film i Aftonbladet. 

16/10 var personalen välförtjänt av en Kick off på Tom Tits och strax därefter hade vi inför  

jul en avslutningsmiddag för alla som är  involverade och engagerade  i Lunk i kring. Under 

samma period kom jag (Erika) tillbaka efter min föräldraledighet. Isabella och övrig personal 

har gjort ett fantastisk arbete som drivit Lunk i kring framåt  och uppåt under 2021 . 

Terminsavslutning med pepparkakor, saft och glögg. och i år fick barnen en fin halsmudd i 

julklapp. Hästarna fick välförtjänt julledighet. Lunk i kring drivs med hjälp  av 

verksamhetsstöd och bidrag från kommun,stat,fonder och stiftelser som vi söker år från år 



och det är tack vare dessa bidrag som Lunk i kring finns och som Lunk i kring  kan erbjuda 

reducerade ridavgifter för våra elever. Lena är den som har hand om ekonomin och söker 

bidragen. Hon har gjort ett utomordentligt arbete de sista åren genom att knyta ännu fler 

bidragsgivare till Lunk i kring, vilket gör att vi kan fortsätta utvecklas framåt.  

Vilket utvecklingsår! Det jag  förstått nu när jag med hjälp av övrig personal har  

sammanställt året 2021 var att året bjöd på fina utmärkelser och beröm. Både från olika 

stiftelser, media men också från er. Det var fint att komma tillbaka, ta emot anmälningar och 

julhälsningar och då också fina mail från er medlemmar med tack för 2021.  

 

Vi finns för er medlemmar och det gör oss alla så glada att det vi på Lunk i kring försöker 

skapa : Glädje,  gemenskap och motivation strålar från året 2021. Och att så många som 

möjligt  fått möjligheten att rida på Lunk i kring. 

 

2022 är här. Vi startade med lite motgång då både sjukdom och skada drabbade personalen. 

Vår klippa Pirjo är långtidssjukskriven då hon skadat knäet, ni kommer se henne på plats då 

hon jobbar lite grann just nu. Vi hoppas knäet läker snabbt och att hon snart är tillbaka. Vi 

andra i personalen har i olika omgångar haft Corona under julledigheterna, passande till 

terminsstart så är vi alla friska igen  och vi är så tacksamma att kunna starta upp terminen 

som planerat. 

 Vi hälsar vikarierna Sofia, Sarah och hästen Segull välkomna till oss just nu och 

förhoppningsvis under våren.  

2022 kommer bli ett nytt år av utveckling. Under våren kommer Lunk i kring  införskaffa en 

ny bod till personalen . Den gamla har hängt med i många år och gjort sitt. Detta ser vi fram 

emot. 

Under v. 11 så startar vi en kvällsgrupp på tisdagar. Mer info om detta kommer.  

Vi ser också fram emot att kunna börja använda oss och vara i skogen igen. Nu har vi haft 

ruskigt isigt underlag en stund. Spana efter broddarna vi ställer fram inför ridturerna.  



 

 

 

 

 



 

 

Våra ”Corona-rutiner”. Vi ser fortsatt att det känns okej, för den som vill, att följa med sin 

häst in i stallet efter sin ridning och pyssla om hästen. Vi är dock tacksamma om 

föräldrar/assistenter som inte nödvändigtvis aktivt behöver finns till hands väntar utanför 

stallet.  

Vi ber er att fortsätta med att vara noga att stanna hemma om ni har förkylningssymtom, 

avboka er ridning till Maria på 073-740 46 96 och gärna direkt när ni insjuknat. 

 

Vi ser fram emot vårterminen och att skapa fler rid och häst- minnen ihop! 

Varma hälsningar Erika 

 


