MEDLEMSBREV AUGUSTI/SEPTEMBER 2022
September är här och höstterminen på Lunk i kring är äntligen igång! Hoppas ni alla haft en
lugn och skön sommar. Dags för rutiner och vardag igen vilket ofta ändå är uppskattat av
många. Nu väntar en härlig höst och vi hoppas att ni alla får många fina stunder i stallet.
Vi på Lunk i kring har haft en väldigt fin sommar.
Såväl personal som hästar har haft lite semester
och ledighet. Lanzo och Enzo spenderade
sommaren hos sina ägare med alla sina fina
fjordingkompisar på Taffsnäs Gård.
Våra islandshästar här hemma har betat gräs, fått
lite extra ompyssling, sovit ute och slappat.
Men vi har faktiskt också hunnit med att prova ett nytt koncept
för er medlemmar – ”Sommar i stallet”. Det var en populär
aktivitet där man fick komma ut i stallet och hjälpa till med olika
stallpyssel som hör sommaren till. Det var en hel del
medlemmar som kom ut och hängde med oss i stallet, fyllde
vatten, mockade, krattade, promenerade,
borstade och duschade hästar m.m. Såå
mysigt!!
Även om sommaren är fantastisk tror jag att
hästarna är tacksamma över den lite svalare temperaturen som också
innebär färre insekter. Även vi i personalen är så glada och peppade att
starta upp igen!
Denna termin hälsar vi dessutom två nya kollegor välkomna till Lunk i kring! Maria Sindre är
vår nya tvåbenta stjärna. Maria kommer att arbeta samtliga verksamhetsdagar så ni alla
kommer att stöta på henne mer eller mindre. Janine, Sofia, Natalia och Mitra som några av er
träffat under våren kommer inte att fortsätta arbeta regelbundet på Lunk i kring, men kanske
har vi tur och får träffa de lite då och då som vikarier!

Den andra nykomlingen är en fyrbent vän, islandshästen Elifur. Elifur är en 6-årig valack som
kom till oss i juni. Elifur kommer långsamt att ”skolas in” i verksamheten under höstterminen.
Vi hoppas att både Maria och Elifur ska trivas hos oss!

Under höstterminen fortsätter vi med kvällskursen Stallkompisar, som är på onsdagar kl 1718.30. Det finns några fåtal platser kvar så skynda att anmäla er om ni är sugna på att prova!
Vi utökar även möjligheten till syskonridning som nu även kan bokas på vardagar. En separat
inbjudan har skickats ut, skicka iväg ett mail till info@lunkikring.nu om ni är intresserade eller
har frågor! På höstlovet v.44 kommer vi som vanligt ha lovridning. Inbjudan har skickats ut via
mail så missa inte att anmäla er för att få en plats, dem går åt fort!

VARMT VÄLKOMNA TILL EN HÄRLIG HÖST PÅ LUNK I KRING!

