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Hej främjare, 

 

Nu är det vinter men tyvärr ovanligt varmt 

och dåligt med snö. Men som tur är verkar 

isarna hålla och det är många som är ute och 

provar på långfärdsskridskor samt att det är 

full fart i Yxbacken än så länge.  

 

Under våren så hoppas vi på bra deltagande 

på våra olika vandringar. De brukar vara 

populära och intressanta. Vi har fantastiska 

vandringsledare som besitter massor med 

spännande kunskap både om skogen 

generellt men även om våra härliga skogar 

och deras historia. 

 

Det är nu dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ordförande. Jag har haft en 

fantastisk tid som ledamot och senare som ordförande. Det har varit roligt, ibland jobbigt men 

framförallt utvecklande. Känner att det är dags för lite nytt blod som orkar med att jobba med 

frågorna - öka medlemsantalet och fler ledare. Meddela gärna intresse för styrelsearbete till 

oss i styrelsen eller till Johan Cöster (valberedningen). 

 

Tack för förtroendet under dessa år 

Niklas Aapola, Ordförande i Jursla-Åby Lokalavdelning 

 

VÅREN I KORTHET... 

Mer utförlig info hittar du på kommande sidor. 

Torsdagar Stavgångsvandring 9:00-12:00 

7 mars, årsmöte 

9 maj, vandring kring Ramunderberget / Kanalen Söderköping 

16 maj, vandring kring Fridhem 

20 maj, främjardagen i lillsjön 

23 maj, vandring i Auroras park vid Hult 

30 maj, vandring i Nunnebanan 
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ÅRSMÖTE 

Välkommen på årsmöte torsdag den 7 mars klockan 18.00- 20.00 i Ättetorps 

kyrkans lokaler – jennerrummet/biblioteket. Vi bjuder på traditionsenligt fika. Alla 

medlemmar är självklart välkomna. 

 

FRÄMJARDAGEN 

Kom och se vår verksamhet lördagen den 20 maj klockan 10-13 kan du prova en 

mängd olika aktiviteter vid Lillsjön, Jursla. Kom och prova på kanotpaddling, 

lägerliv, korvgrillning, upplevelsepromenad med mera. Skogsmulle försöker 

självklart komma på besök. Vi försöker även i år genomföra aktiviteten 

tillsammans med Kolmårdens lokalavdelning. Mer information kommer att finnas 

på vår sajt senare. 

 

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 barn-

/ungdomsgrupper som har 

verksamhet och hoppas kunna 

starta flera. Det är ca 40-50 

barn som vi går ut med i 

skogen där vi grillar, leker och 

lär oss en massa spännande 

saker.  

Anm. & Info: Niklas Aapola: 

0728-626891, 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 19 Januari och tom 18 maj. Vi 

samlas vid Konsumparkeringen i Åby 

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... 

VÅRENSE VANDRINGAR  

Alla vandringarna sker i samarbete med Studiefrämjandet. 

Tisdag 9 maj 

Vandring kring Ramunderberget / Kanalen Söderköping 

Vi utforskar den nya trappan upp i berget och omgivningarna. Samling Coop 

Åby för samåkning kl 17.30 obs tiden ! Ta med kvällsfika. Ledare Agneta 

Kornebrant tel 0725073294. 

Tisdag 16 maj 

Britt Wiesner tar med oss till vacker natur kring Fridhem, Kolmården. Vacker utsikt 

utlovas. Kvällsfika intar vi på lämplig plats. Samling Coop Åby kl 18.00.  

Tel till Britt , 0702021544.  

Tisdag 23 maj 

En vandring i Auroras park vid Hult och även upp på spektakulära Borgarberget 

med något krävande terräng. På berget intar vi vår medhavda kvällsfika. Samling 

Coop Åby kl 18.00 för samåkning. Leder oss gör Inger Rosen Wronka tel 

0705857640. 
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Tisdag 30 maj 

Ikväll vandrar vi på historiska Nunnebanan i trakten av Krokeks ödekyrka. Samling 

Coop Åby kl 18.00. Vår guide är Georg ”Jojje” Andersson tel 0707640716. Glöm ej 

kvällsfikat !  

 

 

 

 

 

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 

 

 


