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Ha den äran Friluftsfrämjandet – 125 år! 

År 1892, för 125 år sedan, samlades ett gäng 

militärer i Stockholm för att bilda Riksföreningen för 

Skidlöpningens Främjande i Sverige. Det var under 

en tid när industrisamhället växte fram i Sverige och 

till följd av långa och monotona arbetsuppgifter 

försämrades folkhälsan. Friluftsfrämjandet ville 

hjälpa människor ut i naturen, då i första hand lära 

dem att åka skidor, för att få folkhälsan på rätt spår 

igen. Alla skulle få möjlighet att delta utifrån sina 

egna förutsättningar, utan prestationskrav och 

oavsett bakgrund. Redan då var barn och unga i 

fokus och 1957 föddes allas vår favorit Skogsmulle 

som i år fyller 60 år.  Allt det och mycket mer blomstrar fortfarande i Friluftsfrämjandet och idag skapar vi ännu 

fler äventyr som hjälper vuxna, unga och barn ut i naturen.  

Det ni precis läst ovan är ett citat från Friluftsfrämjandets Generalsekreterare Lars Lundström. Själv heter jag 

Ann-Sofie Eriksson och är styrelseordförande för vår lokalavdelning. Jag känner mig oerhört stolt och ödmjuk 

över rollen att tillsammans med styrelseledamöterna Carl-Henrik Ring, Irene Jensdal Birath, Sara Wahrby, 

Patricia Söderström, Morgan Reimer och Patrik Nordlund förvalta och leda föreningens arbete.  

Våra egna äventyr pågår för fullt ute i naturen. Passa på att uppleva hösten med dess klara luft, underbara 

färger och ljuva dofter på någon av höstens vandringar (information finns längre ner i bladet). På facebook så 

kan man följa stavgångsvandrarnas välbesökta bravader ute i naturen. Jag kan också konstatera att vi har 

breddat vår barnverksamhet med nya barngrupper i de lägre åldrarna och genom att vår ”äldsta barngrupp” nu 

tagit klivet upp och blivit TVM:are (Tre vildmarksmål)! En stor eloge till Niklas 

Aapola och Magnus Sandberg som skapat uppskattade friluftsupplevelser för 

denna grupp (TVM) under alla år. Jag vill också rikta ett STORT TACK för alla våra 

aktiva som leder våra aktiviteter. Ni gör ett fantastiskt arbete för föreningen.  

Hälsningar 

Ann-Sofie Eriksson 

Ordförande Jursla- Åby Lokalavdelning 

HÖSTEN I KORTHET... 

Torsdagar Stavgångsvandring 9:00-12:00 

24 oktober, BSK Bråvallaskrinnarna årsmöte 

29 oktober, vandring runt Ågelsjön 

25 november, bytesmarknad på jurslaskolan 

26 november, vandring runt Nedre Glottern 
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Välkommen på bytesmarknad 

Lördagen den 25 november går årets bytesmarknad av stapel i Jurslaskolans 

matsal. På bytesmarknaden tar vi emot skidor, skridskor, pjäxor och all annan 

vinterutrustning till försäljning mot en mindre kostnad. Ej sålda varor avhämtas 

efter marknaden mot mindre kostnad. Passa på att rensa ur förråden med 

barnens urvuxna utrustning!  

• Inlämning kl.10.30-12.00 (Vi hjälper er att prissätta era varor).  

• Försäljning kl.13.00-14.00,  

• Hämtning av ej sålda varor kl.14.00-14.30. 
 
 
 
LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA: http://www.friluftsframjandet.se/jursla-aby  
E-post: jursla-aby@friluftsframjandet.se 
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För de små... 

Nu i höst finns det fem aktiva 

grupper i Friluftsfrämjandet 

Jursla-Åby. De äldsta har 

tidigare i höst invigts till TVM-

äventyrare. De övriga 

grupperna består av två 

Frilufsargrupper (10-13 år), en 

Strövargrupp (7-9 år) och en 

Knyttegrupp (3-5 år). Anm. & 

Info: Irené Jensdal Birath, 0705-589727, 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 pågår fram till och med december. Vi samlas vid Åby Arena kl. 

9.00 med förmiddagsfika.  Samåkning 

sker i egna bilar och ersättning till 

chaufför 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  

Alla vandringarna sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

 

Söndag 29 oktober 

Vår tradition hålls vid liv så idag vandrar vi runt vackra Ågelsjön i delvis krävande 

terräng! Medtag matsäck, gärna korv, vi fixar brasa. Samling Ågelsjöns parkering 

Hult klockan 09.30. OBS! Vi går över till normaltid (vintertid) denna söndag ! 

Ledare Agneta Kornebrant 0725-073294  och Inger Rosen Wronka 0705-857640 

Söndag 26 november 

”En gammal o kär tradition…” (sjöng Lasse Dahlkvist) och det här är vår verkliga 

långkörare! 

Häng med på tidskrävande vandring med många naturupplevelser runt Nedre 

Glottern. Har isen kanske börjat lägga sig på Glottern? Vi gör upp eld för 

korvgrillning på lämpligt ställe så medtag rejält med matsäck! Samling 

Gransjönäsbadets parkering klockan 09.30.  Ledare Agneta Kornebrant 0725-

073294 och Inger Rosen Wronka 0705-857640  
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VÅR STYRELSE 

Ordförande: Ann-Sofie Eriksson, 0703-926156  

Vice ordf: Carl-Henrik Ring, 0708-541103 

Kassör: Morgan Reimer, 0757-740238 

Sekreterare: Sara Wahrby, 0702-59 36 70 

Ledamot: Irené Jensdal Birath, 0705-589727 

Ledamot: Patricia Söderström, 0702-918029 

Ledamot: Patrik Nordlund, 0739-602555 

 

Anmäl intresse till någon av oss i styrelsen så 

kan vi lämna detta till valberedningen. 

GRENLEDARE 

LUTA (kurser) Patricia Söderström, 0702-918029 

Långfärdsskridskor Morgan Reimer 011-638 98 

Barnverksamhet Irené Jensdal Birath, 0705-589727  

Vandringar Agneta Kornebrant 0725-073294 

Kanot Georg Andersson 011-640 71 

Stavgång Eva Gustavsson 011-649 40 

 

 


