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Hej främjare, 

 

Härligt, äntligen är hösten här. Vi väntar nu 

på svampen och hoppas på ett super år. 

Hoppas alla haft en underbar sommar, i år 

har det varit mycket sol och värme.  

Vad händer under hösten då? Vi har tänkt 

oss ordna en bytesmarknad i slutet av 

november och den 24 september är 

höstdagen i med Kolmårdens FF. 

Vi fortsätter arbetet med att få hemsidorna 

att fungera som de ska, fortfarande massor 

med problem och barnsjukdomar. 

Vandringarna återkommer som vanligt 

under hösten med våra fantastiska vandringsledare. Vi hoppas på många deltagare och 

gärna yngre. Stavgångsvandringarna varje torsdag är självklart som vanligt mer eller 

mindre fullbokade. 

Vill avsluta med att om vanligt efterfrågar vi nya ledare och speciellt för barngrupper. Jag vill 

verkligen trycka på att det inte är något stort jobb. Har man barn själv och vill få med 

dem i en grupp så fråga oss. Vi hjälper till att vid behov starta upp en grupp. Vi kräver 

inte att man ska kunna massor om skog, natur och pedagogik. Vårt mål är att få ut 

barnen i naturen och själva uppleva samt lära sig. Vi som är barnledare idag har 

själva lärt oss det mesta i samverkan med våra barn. 

Vi ses i skogen, hälsningar 

 

Niklas Aapola, Ordförande i Jursla-Åby Lokalavdelning 

 

HÖSTEN I KORTHET... 

Mer utförlig info hittar du på kommande sidor. 

Torsdagar Stavgångsvandring 

24 sept, höstdagen i kolmården 

9 okt, vandring Ågelsjön runt 

13 nov, vandring nedre glottern 

26 nov, bytesmarknad i jurslaskolan 
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Höstdagen med 40-årskalas 

I år är det 40 år sedan Kolmårdens lokalavdelning bildades. Det tänker vi fira med 

tårtkalas under vår årliga höstdag! 

Vi träffas lördagen den 24 september vid Lilla Älgsjönsbadplats mellan kl 10:00-

13:00. Kom och träffa våra ledare, grilla något vid lägerelden eller ta en tur på 

sjön i någon av våra kanoter. 

Vi bjuder på tårta! (Begränsad tillgång på tårta, först till kvarn gäller!) 

Varmt välkomna! 

Bytesmarknad 

Lördag 26 november så kommer vi att hålla vår årliga bytesmarknad i Jurslaskolan 

(obs ombyggnad så det kommer vara i skolsalar istället), skyltning kommer finnas 

från parkeringen. Välkommen för att sälja/köpa vinterutrustning. Vi hjälper till 

med värdering och försäljning. Vi kommer självklart ha ett litet fik i anslutning.  

 

Inlämning: 10:30 - 12:00 
Vi hjälper er att värdera era saker för försäljning. 
Försäljning: 13:00 - 14:00 
Nu finns chansen att hitta riktiga fynd. 
Uthämtning: 14:00-14:30 
Uthämtning av vinst och kvarvarande saker. 

 

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA: http://www.friluftsframjandet.se/jursla-aby  

E-post: jursla-aby@friluftsframjandet.se 
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För de små... 

Vi har idag 5 barngrupper som 

har verksamhet och hoppas 

kunna starta minst 1 till under 

våren. Det är ca 50-60 barn 

som vi går ut med i skogen där 

vi grillar, leker och lär oss en 

massa spännande saker.  

Anm. & Info: Niklas Aapola: 

0722-473434 barn-jursla-

aby@friluftsframjandet.se 

 

Medlemsavgiften på 100 kr för barn och 170 kr för ungdomar under 25 år är 

obligatorisk. Vuxen kostar 360 kr och hel familj kostar 530 kr. Medlemskapet 

gäller som försäkring vid våra aktiviteter och betalas 1 gång per år. Medlemskort 

ska därför kunna visas vid behov. Medlemskap löser man med en inbetalning på 

Friluftsfrämjandets postgironummer; 76 20 23-0. Uppge namn, adress, 

födelsedatum och ”Jursla-Åby LA” (LA = lokalavdelning). 

  

SKOGSKNYTTE 3-5 år 

Tillsammans med föräldrar och ledare får knyttarna lära känna det som lever. 

Lekar och sånger gör utevistelsen rolig. Deltagaravgift 100 kr. 

 

SKOGSMULLE 5-7 år 

I dessa grupper är det mellan 10-15 barn och 2 ledare. Vi försöker träffas ca 6-8 

ggr/termin och varje träff är 2-3 timmar långa. När vi är i skogen så handlar det 

mycket om lek och interaktion mellan barnen i gruppen och vi ledare förmedlar 

kunskap om skogen genom lekar mm. Deltagaravgift 150 kr. 
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STRÖVARE 7-10 år 

I strövarna drar man iväg lite längre från hemmet. Under egna upptäckter får 

barnen hjälp att förstå hur allt hänger ihop i naturen. Barnen lär sig att ordna en 

lägerplats, klara lättare matlagning på stormkök och över öppen eld, packa och 

sköta sin egen ryggsäck och att tälja. Deltagaravgift 200 kr. 

 

FRILUFSARE 10-13 

Lite tuffare tag i naturen med övernattning, 

kanoting mm. Här är mer fokus på att 

barnen själva ska lösa och hantera de 

problem och möjligheter skogen kan 

erbjuda. Deltagaravgift 200 kr. 
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För de stora... 

 

LÅNGFÄRDSSKRIDSKO 

För mer info se Bråvallaskrinnarnas hemsida https://bsk.skridsko.net/ 

 

Turer och annan verksamhet annonseras ut via ”Skridskonätet” 

 

STAVGÅNGSVANDRING 

Stavgångsvandringen startar från och med torsdag 25 augusti och till 8 december. 

Samling vid Konsumparkeringen i Åby 

kl. 9.00  med förmiddagsfika.  

Samåkning i egna bilar. Ersättning till 

chauffören enligt taxa. Medlemskap i 

Främjandet krävs.  OBS anmälan sker till 

ledarna Eva Gustavsson, 011-649 40 

och Inger Rosen Wronka, 011-633 26 

 

 

KAJAK 

Norrköpings lokalavdelning hyr ut kajaker. För information och bokning: Kontakta 

Åke Brandt 011 -14 31 97. 

 

KANOT 

Som medlem i Friluftsfrämjandet kan du hyra kanot och flytväst för 75 kr/dygn. 

Släpkärran kostar 100kr/dygn. Icke medlem betalar 125kr/dygn. Finns specialpris 

för skolor. Boka kanot genom George Andersson, 011-640 71 eller skicka mail till 

jursla-aby@friluftsframjandet.se 
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Du Guldklubbsmedlem! 

Hör av dig om du har programförslag till en träff. Kontakta Annika Svensson tel: 

882 24 eller Ann Eriksson, tel: 011-669 60 så hjälps vi åt att kalla. 

 

 

Lite mer om oss... 

HÖSTENS VANDRINGAR  

Söndagen 9 oktober 

Friluftsfrämjandets traditionella vandring runt Ågelsjön. Samling Ågelsjöns 

parkering Hult klockan 09.30. Medtag egen matsäck samt gärna korv att grilla. 

Det är delvis krävande terräng.  

Ledare Agneta Kornebrant 0725-073294, Inger Rosen Wronka 011-63326. 

 

Söndagen 13 november 

Traditionsenligt vandrar Friluftsfrämjandet Jursla Åby runt sjön Nedre Glottern. 

Samling Gransjönäsbadets parkering klockan 09.30. En vandring runt den fina sjön 

Glottern . Delvis går vi i Glotterskogens naturreservat, vilket är en tidskrävande 

vandring på ca 4 timmar. Medtag matsäck gärna korv då vi brukar grilla vid Mela 

scoutgård. Kanske får vi se Strömstare i forsen vid Mela? Ledare Agneta 

Kornebrant tel 0725-073294, Inger Rosen Wronka 011-63326. 

Vandringarna sker i samarbete med Studiefrämjandet. 
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VÅR STYRELSE 
Ordförande: Niklas Aapola, 0728-626891  

Vice ordf: Daniel Orraryd 011- 545 20  

Kassör: Morgan Reimer, 011- 638 98  

Sekreterare: Ann-Sofie Eriksson 011-18 89 37  

Ledamot: Irené Jensdal Birath  

Suppleanter 

Sara Wahrby 

Calle Ringh 

 

Anmäl intresse till någon av oss i styrelsen så 

kan vi lämna detta till valberedningen. 

GRENLEDARE 

LUTA (kurser) Daniel Orraryd 011- 545 20  

Långfärdsskridskor Morgan Reimer 011-638 98 

Barnverksamhet Niklas Aapola, 0728-626891  

Vandringar Agneta Kornebrant 011-12 41 22 

Kanot Georg Andersson 011-640 71 

Stavgång Eva Gustavsson 011-649 40 

 

 

 


