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Hej kollikokk! 

Snart är det dags för nya äventyr i skogarna runt Borensberg! Många är barnen som redan lärt sig mer om 
mossor, lavar, myror, älgar, allemansrätt, matlagning över öppen eld och hur man slår läger i skogen. Det är 
roligt att se barnen växa och utvecklas, så det är en kluven känsla att se köerna till våra grupper. Det är kul att vi 
har en uppskattad verksamhet, men tråkigt att vi inte har tillräckligt många ledare så vi kan starta fler grupper. 
Är du sugen på att hjälpa till, hör av dig till oss. Det räcker med ett intresse för skog och mark, utbildning och 
kunskap får du av oss och på vägen som ledare. 

Tidigare i våras skapade vi en ny tradition – en äggjakt som gick av stapeln i Stigsjölägret annandag påsk. Den 
drogs i gång med kort varsel och gjorde succé hos besökarna. En annan succé är vår vuxengrupp som också 
startades i våras, det har hunnits med en hel del aktiviteter med den gruppen så håll ögonen öppna, för mer lär 
det bli! Kajak har det också paddlats i sjöar runt om i Östergötland en grupp som flera lokalavdelningar driver 
tillsammans. Vi var även med på Borensbergsdagen den 7 maj, då självaste Skogsmulle kom ner en sväng i 
samhället och dansade runt på Gästis torget. Det bjöds på krabbelurer och fanns en tipspromenad om 
allemansrätten. Friluftsfrämjardagen och avslutningen för våra grupper anordnades i Stigsjölägret där man 
kunde prova på lite olika aktiviteter 

Nu drar då snart höstens aktiviteter igång och det händer mycket spännande. Vi är t.ex. med och anordnar en 
aktivitet där man kan prova-på Naturparkour 9/9 – det kommer att bli full fart i skogen vid TGOK´s klubbstuga 
Trädgårdstorp – välkommen att prova! 
Vi har lite kalas att se fram emot också då Friluftsfrämjandet fyller 125år, Skogsmulle 60år och vår 
lokalavdelning fyller 50år! Håll utkik efter mer information på hemsidan eller på vår Facebook sida. Datum för 
kalaset är 7 oktober. Äventyrliga familjen kommer säkerligen att hitta på nya aktiviteter och barngrupperna är 
taggade för att komma ut i skog och mark igen. 

Gå in på vår hemsida eller håll utkik på Facebook så du inte missar något spännande! 
 

Häng med ut och njut!! 

Louise Ferm 
Ordförande 

www.friluftsframjandet.se/borensberg  

Friluftsfrämjandet Borensberg                #borensbergfriluft 
 

     

 

 


