
 
 

Inspiration inför Fredagens tema 
”Friluftsfrämjandet 125 år” 

 
Denna text är tänkt att tjäna som inspiration för dig som leder äventyr på fredagen då temat är 
Friluftsfrämjandet 125 år. Gör det enkelt och anpassa så att det blir på ditt sätt  
 

 

Grattis till oss! 

2017 är ett storslaget jubiIeumsår då Friluftsfrämjandet firar 125 år och Skogsmulle 60 år. 

Tänk vad många äventyr vi tillsammans har varit med om sedan starten 1892. 
Hundratjugofem år av äventyr och miljontals minnen för livet.  

125 år har gått men än idag verkar vi för samma ändamål. Friluftsfrämjandets hjärta brinner 
fortfarande för folkhälsa, livsglädje och ett tillgängligt friluftsliv för alla. Behovet är lika stort då 
som nu. 
 
Det är verkligen värt att fira – såväl nationellt som lokalt, i alla lokalavdelningar, i 
Skogsmulle i förskolan, i Friluftsfrämjandets I Ur och Skurförskolor och -skolor och hos 
Skogshjältarna. Vi ger oss själva en födelsedagspresent helt enkelt, så att vi alla kan fira 
med pompa och ståt. Ett jubileumspaket* som vi hoppas ska inspirera och göra det så lätt 
det bara går att ordna små som stora kalas för dessa två gyllene födelsedagar.  
Materialet är tidlöst och går alldeles utmärkt att använda även i andra sammanhang.   
 
Kom och fira – Tårtkalas – Avslutningsceremoni - Jubileumspresenterna 
Välkommen till avslutningsceremonin och tårkalaset då Riks kommer att presentera och visa 
jubileumspresenterna. Här kommer vi alla att få prova Skogsmulles hinderbana, aktivitetskorten, 
tipspromenaden och låta barnen skapa Skogsmulles födelsedagskalas. 
 
Kl 14.00 Jubileumstårta, kaffe & saft till försäljning på Vildmarksnästet. Sista chansen att köpa Guldkåsan 
Kl 15.00 Avslutningsceremoni, Vildmarksnästet. Prova Jubileumspresenterna! 
Kl 16.30 Försäljning av korv och hamburgare. Ledarveckan avslutas! 

 

 
I dina äventyr under dagen passa gärna på… 
 

- att fundera och utbyt idéer om firandet i din lokalavdelning! 
Mer idéer finns på http://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/fira-125-arsjubileet/ 
 

- att öppna upp för en minneskavalkad där alla deltagare berättar och minns… 
 
*Jubileumspaketet är smakprov från flera olika delar av Friluftsfrämjandets barn- & vuxenverksamhet. 
Material som blivit till tack vare olika projekt och som nu kan spridas genom hela organisationen.  
En del av det är diskret laminerat för att kunna tåla väta bättre, annat kan lätt kopieras upp på vanligt 
papper. Paketet har skickats till alla lokalavdelningar med verksamhet, skolor och förskolor inom 
Friluftsfrämjandet. Allt som finns i jubileumspaketet finns också till försäljning i webb-shoppen. 
 

Varmt lycka till  

http://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/fira-125-arsjubileet/

