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Hej kollikokk! 

Hoppas ni har hunnit åka lite skidor och pulka eller bara rullat runt i snön vi hade. Vi vill börja med att tacka alla 

som var med oss ut förra året, tillsammans utforskade vi grottor, Borensbergsskogarna, Tåkern, fjällen. Vi hade 

även fredagsmys, reflexvandring och besök av Skogsmulle och Tomten i Stigsjölägret. Ett härligt år med många 

äventyr! 

Flera av våra grupper har nu haft sina första träffar och många glada barn har träffats i skogen! Har du inte 

anmält dig eller ditt barn än, så passa på nu, många grupper har endast ett fåtal platser kvar. 

I år startar vi upp en ny grupp för ungdomarna i Borensberg. En Frilufsargrupp som vänder sig till ungdomar 

födda 2003 och tidigare, den leds av Peter Edman en ledare med stora vildmarks kunskaper. 

Äventyrliga familjen och geocaching gruppen drar också ut på nya strapatser under året. Önskemål finns på 

Orrespaning, fladdermussafari och grott utforskning, datum för de äventyren presenteras på facebook och på 

hemsidan.  

I år kommer vi dessutom att anordna två fjälläventyr. 

Vecka 26 arrangeras en familjevistelse med IdreFjäll som utgångspunkt. Vi sover i stugor, gör dagsutflykter och 

upptäcker fjällens natur på barnens villkor. Vi besöker också Sveriges sydligaste sameviste. De som vill avslutar 

vistelsen med ett par nätter i tält på Fulufjället, där vi bland annat besöker Njupeskär (Sveriges högsta vattenfall) 

och Old Tjikko (världens äldsta träd!). Vecka 34 blir det en vuxenvandring längs Kungsleden. Vi vandrar 11 mil 

från Abisko till Nikkaluokta, via Kebnekaise, när fjällets färger skiftar i rött och topparna är vitpudrade. Kanske 

får vi se norrsken!?  

Till sist vill vi påminna alla våra deltagare och deras föräldrar om vikten av att ni går in och gör en anmälan på 

respektive grupps ”Äventyr” på hemsidan, samt att betala termins avgift till lokalavdelningen. Då vi är en ideell 

förening så byggs en stor del av vår verksamhet på terminsavgifterna, och bidraget vi får från Friluftsfrämjandet. 

Om då anmälan saknas på hemsidan och/eller terminsavgiften inte betalas in så går vi och barnen miste om 

pengar till verksamheten.  

Glöm inte att hålla utkik på vår hemsida www.friluftsframjandet.se/borensberg och på Facebook 

(friluftsfrämjandet i Borensberg) för fler nyheter och äventyr. 

Häng med oss ut!! 

 

Helena Camarda 

Gruppsamordnare 

www.friluftsframjandet.se/borensberg 
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