
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enkö pi n g  
 

Söndagsöppet i Främjarstugan 
Söndag 18 september startar åter vår söndagsverksam-
het vid Främjarstugan som sen pågår varje söndag till 
och med 20 november. Där kan du gå en tipspromenad 
på en slinga om ca tre kilometer med nya frågor varje 
söndag. Det finns också möjlighet att delta i bingo på 
slingan. Vill du gå lite längre så finns en extrasträcka på 
slingan om ett par kilometer till. 
I stugan har du möjlighet att köpa fika och varm korv.  

Utbildning Första hjälpen i skog och mark 
Vi vill att alla våra ledare och hjälpledare tar del av 
någon av de två utbildningstillfällena i Främjarstugan i 
november. Du väljer det datum som passar dig bäst, 
måndag 14 november eller torsdag 17 november. 
Tiden är 18-20 båda tillfällena. Anmäl dig på hemsidan.  

 
 

 
 

På gång i Enköping Nr 6 
Information till ledare, hjälpledare och funktionärer i Enköpings lokalavdelning 

 

Nya ledare och hjälpledare 
Vi hälsar våra nya hjälpledare hjärtligt välkomna till vår 
förening. Hoppas att ni kommer trivas tillsammans med 
oss och att ni ser fram emot att få gå en ledarutbildning 
så småningom.  
Alla nya ledare ska snarast delge oss ett aktuellt utdrag 
ur belastningsregistret för föreningsverksamhet. 
Beställs från Polisens hemsida. Fota av och skicka till 
Mats Norberg, Margareta Bergquist eller Eva Dovebris.  
Vi är glada att vi nu också har några fler nyutbildade 
ledare. Ni är guld värda. 
 

Natt i naturen 3 september 
Alla invånare i de fyra nordiska länderna bjuds in att sova ute 
under samma himmel den 3 september. Detta är en hyllning 
till vår gemensamma nordiska friluftstradition. Passa på att 
vara med!  

Utbildning HLR och hjärtstartare 
Vi vill att alla våra stugfunktionärer som sköter 
söndagsöppet samt funktionärerna i stugkommittén tar 
del av denna utbildning tisdag 8 november klockan 9-12 
i Främjarstugan. Anmäl dig på hemsidan. 
 
 

 

Härliga hösten är här 
Nu är det gott att leva. Njut av en härlig friluftshöst. 

Hälsningar styrelsen  
 

 

 

Äventyrliga familjen 
Vi genomförda under Friluftslivets år 2021 en satsning 
för att möta barn deras vårdnadshavare som inte 
tidigare varit aktiva ute i naturen. Familjerna fick prova 
olika aktiviteter tillsammans med våra ledare. 
Satsningen blev väldigt uppskattad och många har frågat 
efter en fortsättning. Så även denna höst kör vi några 
tillfällen. Tipsa gärna familjer som kan vara intresserade. 
Aktiviteterna kommer finnas med bland våra äventyr. 

Viktiga datum att planera in 
27 augusti  Informations- och rekryteringsdag på 

torget, Enköping 
11 september Valdagen, Friluftsfrämjandet informerar 

utanför Främjarstugan som är vallokal 
18 september Främjardagen i Bredsand 
8 november HLR och hjärtstartare för stugfunktionärer 
14 november Första hjälpen i skog och mark, alt 1 
17 november Första hjälpen i skog och mark, alt 2 
 
 
 
 
 

 

Direktbetalning vid anmälan 
Nu är vi i gång med direktbetalningen som innebär att våra 
deltagare direkt vid sin anmälan till ett äventyr betalar 
deltagaravgiften. Även medlemsavgiften för de som inte är 
medlemmar sen tidigare betalas för att kunna anmäla sig. 
Det gör att du som ledare inte behöver hantera avgifter för 
ditt äventyr. Om du tar emot deltagare på plats så se till att 
de anmäler sig och betalar via hemsidan. Vi hoppas att det 
här ska underlätta för er ledare. 
 

Främjardagen 18 september 
Vårt bidrag till invigningen av Bredsandsslingan blev mycket 
lyckat så vi tänker köra samma upplägg för Främjardagen. 
Gun Tidestav är projektledare. Kontakta gärna henne på 
gun.tidestav@gmail.com för planeringen. 


