
2016-08 

 

 

 

Hej kollikokk! 

Hoppas ni har haft en härlig sommar med många spännande äventyr, goda glassar och soliga dagar. 

Friluftsfrämjandet i Borensberg har hunnit med en hel del under våren och sommaren.  

Många barn har under våren fått lära sig om djur och natur på ett kul och  

upptäckande sätt. Flera grupper har sovit i tält eller vindskydd, det har paddlats kanot och lagats mat i både 

stormkök och över öppen eld. 

Vi var med på Borensbergsdagen, där man Mulle bjöd på skogsklubbor. Vi hade en regnig och rolig 

Friluftsfrämjardag i Dansäterskolans skolskog i slutet av maj, där Skogsmulle kom på besök och delade ut diplom 

och gåvor till barnen i våra grupper. Man kunde även besöka olika stationer där man fick lära sig lite om 

allemansrätten, håva smådjur och pyssla. Lekar och sånger hann vi också med. 

Vecka 26 anordnade vi ett familjeäventyr i Idre, det innehöll fjällvandringar, fiske, besök på en fortfarande aktiv 

fäbod samt en sameby, vi klappade renar och träffade både Fjällfina och Skogsmulle! En väldigt uppskattad 

vecka, som troligtvis kommer att arrangeras även nästa år under just vecka 26. 

Helena, som är vår alldeles egna fjäll ledare, kommer dessutom att v.34 genomföra en fjällvandring längs 

Kungsleden med en grupp vandrare från hela Sverige – Kul! 

Nu ligger vi i startgroparna för ett nytt spännande år, flera grupper har avancerat vidare och kommer att få lite 

större äventyr. Vi har haft en första ledarträff där vi diskuterat fram datum för höstens träffar, så håll utkik på 

vår hemsida och på Facebook. 

Nya grupper för i höst är Skogsknytte för barn födda 2013 och Skogsknopp för barn födda 2014!! Jättekul att vi 

nu har grupper för nästan alla åldrar från den rultiga två åringen, äventyrliga ungdomen och vandrande vuxna. 

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!! 

 

Louise Ferm 

Ordförande 

www.friluftsframjandet.se/borensberg 
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