
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enkö pi n g  
 

Verksamheten i Främjarstugan 
Söndagsverksamhet vid Främjarstugan klockan 10-14 
startar 15 januari och pågår varje söndag till och med 2 
april. 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. 
Vinteröppet på onsdagar startar 11 januari och pågår 
varje onsdag till och med 15 mars (utom 15/2) klockan 
10-13. I stugan har du möjlighet att köpa fika och varm 
korv. 
Sportlovsöppet på lördagar testar vi denna vinter på 
lördagarna 18 och 25 februari klockan 10-14. I stugan har 
du möjlighet att köpa fika och varm korv. 

 
 

 
 

På gång i Enköping Nr 7 
Information till ledare, hjälpledare och funktionärer i Enköpings lokalavdelning 

 

Ledarkickoff 
En ledarträff för alla ledare, hjälpledare och 
funktionärer i vår lokalavdelning planeras till den 11 
februari 2023 kl 10-14 i Främjarstugan. Temat för 
träffen är ”Överlevnad – vad kan naturen erbjuda när 
nöden är som störst” – ett förslag som kom upp på 
ledarträffen den 5 mars 2022. Anmäl ditt deltagande 
i Äventyrshanteraren. Program för dagen kommer 
den 4 februari. Välkommen! 

Redovisning av utlägg/kvitton 
som ni ledare lagt ut för verksamheten under året måste 
redovisas till kassören, Maria Thor, före decembers utgång 
eftersom utlägget ska bokföras i 2022 års bokföring. 
 

Utbildning HLR och hjärtstartare 
Utbildningar i HLR och Första hjälpen i skog och mark för 
ledare och funktionärer har genomförts under hösten 2022  
i ett samarbete med Räddningstjänsten. Vi vill att alla 
ledare och funktionärer genomgår utbildningarna och 
återkommer med nya utbildningstillfällen under våren. 
 
 

 

Härliga vintern är snart här 
Nu är det gott att leva. Njut av en härlig friluftsvinter. 

Hälsningar styrelsen  
 

 

 

Medlemsrabatt på Sportringen 
Samarbetet mellan Sportringen i Enköping och vår 
lokalavdelning fortsätter med erbjudande om 20% 
rabatt vid inköp (gäller ej rabatterade varor)  
9-11 december mot uppvisande av medlemskort. 
Under april kommer ytterligare ett tillfälle. Vi 
återkommer med datum för det. 

 Viktiga datum att planera in 
7 januari  Julgransplundring i Främjarstugan 
8 januari Lyktloppet 
11 januari Vinteröppet i Främjarstugan startar 
15 januari Söndagsöppet i Främjarstugan startar 
11 februari Ledarkickoff i Främjarstugan 
18 februari Sportlovsöppet i Främjarstugan 
25 februari Sportlovsöppet i Främjarstugan 
8 mars Årsmöte i Främjarstugan 
 
 
 
 
 

 

Julgransplundring 7 januari 
Vår traditionsenliga julgransplundring kommer genomföras 
lördag 7 januari. Mulle och jultomten kommer. Se mer 
information på hemsidan. 
 

Lyktloppet 8 januari 
Vårt Lyktlopp som har genomförts i många år nu kommer 

genomföras 8 januari 2023 med start med uppvärmning vid 

Pepparrotsbadets parkering klockan 15.45. Den långa banan 

går från Pepparrotsbadet ut till Främjarstugan och sen tillbaka 

till reningsverket. Den korta banan går från Pepperritsbadet 

via allén till reningsverket. 
 

Årsmöte 8 mars klockan 18.30 i Främjarstugan 
Du hälsas välkomna att vara med och påverka 
lokalavdelningens verksamhet. Årsmötet är det tillfälle där du 
har störst möjlighet till det. Vi bjuder på musikquiz samt 
smörgåstårta till de som anmäler sig. 

Anmäl dig: du anmäler dig på vår hemsida (äventyr). 

Handlingar: Alla möteshandlingar kommer finnas på vår 
hemsida under ”Kontakt o information”. 
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