
MEDLEMSBREV DECEMBER 2022/JANUARI 2023 

Hoppas ni alla har haft en fantastisk jul och en fin start på det nya året! Här kommer en 

uppdatering om vad som hänt på Lunk i kring den senaste tiden!  

Vi startade den mörka december med ett upplyftande och populärt 

discotema. Gnistrande discokulor, härlig musik och en och annan 

dansmoves bjöds det på! Riktigt uppskattat och kul!!  

 

 

 

 

Vi har också haft en mysig julavslutning med alla terminryttare där vi traditionsenligt letade 

julklappar i trädet och fikade glögg och pepparkakor. Det känns galet att höstterminen redan 

är förbi, men vad fin den varit! Så många härliga barn, vuxna, assistenter och föräldrar som 

deltagit i vår verksamhet, ett stort tack till er ALLA!  

 

 

 

 

 

 

Under december kom också en ny arbetskamrat till oss – hästen Uri. Uri är 13 år och av 

rasen Norsk fjordhäst. Lunk i kring lånar Uri under vårterminen med 

förhoppningen om att han ska stanna hos oss även därefter. Uri är 

även inkörd så nu satsar vi på att under vårterminen (äntligen!) 

komma igång med körningen igen.  

  



I skrivandets stund har den vanliga terminsridningen 

vinteruppehåll, men det händer en hel del hos oss ändå! 

Personalen har haft kreativa planeringsdagar och härliga 

gemensamma uteritter. Vi har också haft spännande 

jullovsaktiviteter för er medlemmar. I mellandagarna hade vi 

aktiviteten Vintermys i stallet, vilket innebär att man kommer 

och ”hänger” med oss i stallet. Kanske borsta en häst, sköta 

om stallet eller ”bara vara”. Det finns några lediga tider för 

detta även i januari, maila info@lunkikring.nu för mer info! 

Under förra veckan hade vi jullovsridning. Vi fick både sol, snö och vind 

och det var härligt att se många taggade ryttare på stallplanen igen!  

Om några veckor är det dags för terminsstart och under vårterminen har vi 

några nyheter. Vi startar igång terminsridning även på ojämna lördagar 

samt kvällstid på måndagar och tisdagar och dessutom kommer vi ha ett 

helt nytt projekt/kurs för anhöriga. Inbjudan till denna kurs har gått ut via 

mail och ni är hjärtligt välkomna med anmälan eller frågor till 

info@lunkikring.nu. Det finns även lediga platser för terminsridning, 

kvällslektioner eller hästskötarprogrammet! 

 

Terminsdatum för respektive dagar är:  

Måndagar: 23/1 – 29/5  v.4 - v.22  

Tisdagar: 24/1 – 23/5  v.4 – v.21  

Onsdagar: 25/1 – 24/5  v.4 – v.21  

Torsdagar: 26/1 – 1/6  v.4 – v.22  

Lördagar jämna: 28/1 – 20/5 v.4 – v.20  

Lördagar ojämna: 4/2 – 27/5 v.5 - v.21 

 

VÄLKOMNA TILL VÅRTERMINEN PÅ LUNK I KRING! 

mailto:info@lunkikring.nu
mailto:info@lunkikring.nu

