Borensbergs lokalavdelning

Ordförande har ordet
Vilket härligt år vi har haft och vilket spännande år vi har framför oss! Vi har verkat i skogarna runt
Borensberg sedan 1967 och firar med andra ord 50års jubileum i år! Detta firar vi samtidigt som
Skogsmulle 60år och Friluftsfrämjandet fyller 125år, det finns med andra ord en hel del att fira i år. Datum
för firandet meddelas senare.
Vi har grupper i olika delar av Borensberg och vi tar även hand om Stigsjölägret som ligger vid Salsjövägen,
där flera grupper har sin utgångspunkt. Hos oss finns många engagerade ledare och vi ser att allt fler barn
och vuxna vill följa med oss ut i naturen – jättekul!!
Det har hänt mycket hos oss det senaste året, vi har startat upp nya barngrupper och vår yngsta grupp är
Skogsknytte för barn födda 2014. Vi har också startat upp en vuxengrupp, där äventyren kommer att
innehålla lite tuffare strapatser men även lugnare vandringar och enkla träffar i skog och mark. Låter något
av detta lockande? Skicka intresseanmälan till oss på borensberg@friluftsframjandet.se
Vår fjälledare, Helena, kommer även i år att, tillsammans med mig, arrangera ett fjälläventyr för hela
familjen under vecka 26 då 8 familjer utforskar fjällvärlden tillsammans. Äventyrliga familjen hittar på allt
möjligt i år lite grottor, fladdermöss, orrar och trandans ska vi nog hinna med innan året är slut.
Tomtevandringen, som vi nu anser vara en tradition, har fått sällskap av en påskäggsjakt, som gick av
stapeln på annandag påsk i år. Jättekul att så många kom och hade en trevlig och lärorik stund vid
Stigsjölägret med oss!
En annan spännande nyhet är att vi i år har utökat samarbete med Motala lokalavdelning, då vi vid
årsskiftet hälsar dem välkomna in i Borensbergs LA. Något vi ser fram emot då våra verksamheter
kompletterar varandra väldigt bra.
Läs mer om våra äventyr på hemsidan! www.friluftsframjandet.se/Borensberg och håll även koll på vår
Facebooksida ”Friluftsfrämjandet i Borensberg”
Vill du vara med som ledare för Friluftsfrämjandet i Borensberg? Vi hoppas kunna bygga ut vår barn- och
ungdomsverksamhet med fler grupper, kontakta gärna vår gruppsamordnare Helena Camarda på
telefon 073-567 75 43 eller på vår mejl, så berättar hon mer!
Vi ses i skogen!!
Louise Ferm
0733-506029
borensberg@friluftsframjandet.se

Friluftsfrämjandet Borensberg

#borensbergfriluft

Kalendarium 2017
Datum
Vecka 2

Aktivitet
Ledarveckan i Idre, för alla våra härliga ledare

Mars
19 Mars
April
1 april
30 april
7 maj
13 maj

Ledarträff
Årsmöte klockan 10

16 maj
maj
12 juni
Vecka 26
Vecka 27
Augusti september

7 oktober
25 November
November
17 december

Äventyrliga familjen besöker tranorna i Hornborgarsjön
Äventyrliga familjen spanar efter orrar
Borensbergsdagen
Friluftsfrämjardagen – för aktivitetsinfo och tid se Facebook,
anslag eller vår hemsida
Äventyrliga familjen besöker Hagets lantrasgård
Äventyrliga familjen cyklar till Birgittas udde.
Äventyrliga familjen vandrar runt Rosenkällasjön
Familjevistelse i Idre med fjällgruppen
Ledarveckan i Idre, för alla våra fantastiska ledare
Barngrupperna startar

Vi firar vår lokalavdelning, Skogsmulle och Friluftsfrämjandet
Ledarträff
Reflexpromenad
Tomtevandring

Som ledare ger du andra människor, stora
som små, oförglömliga friluftsupplevelser
varje dag, året runt.
Du får samtidigt möjligheter att utveckla dig
själv och din teknik inom din gren genom
våra utbildningar.

Följ oss gärna på Facebook (Friluftsfrämjandet Borensberg)
eller se mer information på vår hemsida:
www.friluftsframjandet.se/borensberg

Borensbergs lokalavdelnings
Skogsknopp för barn födda 2015
Ledare: Kanske du?

Här är korta ben en fördel, man är närmare alla roliga kottar och
spralliga myror – och mossan är mjuk om man trillar. Som extra trygghet
är en förälder alltid med ute och upptäcker tillsammans med sitt barn.
Skogsknytte för barn födda 2014
Ledare: Anna Tunemar och Åsa Karlsson

Skogsknytte för barn födda 2013
Ledare: Kristin Skeppsby och Staffan Carlsson

I dessa grupper är en förälder med ute i skogen, vi sjunger, leker och lär
känna naturen tillsammans! En ryggsäck med matsäck, kläder efter väder
och sittunderlag gör skogsturen ännu mysigare.
Skogsmulle för barn födda 2012
Ledare: Johan Esbjörner och Joakim Severinsson

Skogsmulle för barn födda 2011
Ledare: Louise Ferm, Malin Melander, Therese Hjälm, Therese Berglund Gryvik och
Veronica Fredriksson

Med egen ryggsäck packad med matsäck och sittunderlag, vinkar vi hejdå till
mamma eller pappa och beger oss ut på en spännande upptäcktsfärd i skog
och mark. Vi lär oss om vår natur och får säkerligen träffa Skogsmulle!
Skogsströvare för barn födda 2010
Ledare: Karin Staaf och Helena Camarda

Skogsströvare för barn födda 2009
Ledare: Johan Hjälm och Helena Camarda

Skogsströvare för barn födda 2008
Ledare: Mia Vidlund och Sara Johansson

Här lär vi oss att använda kniv, eld och stormkök! Vi vandrar gör
naturstudier, paddlar och upptäcker naturen tillsammans. Med på färden
har vi den egna ryggsäcken med matsäck, sittunderlag och på oss har vi
kläder efter väder!
Våra grupper träffas 2-6 gånger per termin, varje grenledare
mailar ut mer information så snart vi fått in din anmälan
Anmälan till samtliga grupper sker på hemsidan www.friluftsframjandet.se
Intresseanmälan till nya grupper sker till borensberg@friluftsframjandet.se

olika grupper 2017/2018
Frilufsare för barn födda 2007-2005
Ledare: Marcus Gjerde, Hans Israelsson och Rickard Staaf

Frilufsare för ungdomar födda 2003 och tidigare
Huvudledare: Peter Edman

Här genomförs både stora och små äventyr ute i naturen! Vandringar,
läger (ting), paddling och lite större strapatser där äventyr,
sammanhållning och naturen står i centrum.
Äventyrliga familjen
Huvudedare: Helena Camarda

En grupp där hela familjen deltar i olika äventyrliga strapatser. Vi vandrar,
upptäcker grottor, åker skidor, fiskar och lagar mat tillsammans.
Geocaching
I samarbete med Motala lokalavdelning

Skattletaräventyr för hela familjen.
Tjejgruppen
Ledare: Kit Schwerdt och Eva Svensson

En grupp för vuxna friluftsintresserade flickor, damer, tanter och gummor!
Vi tittar på stjärnor, vandrar, cyklar och paddlar, gruppen bestämmer
aktiviteten tillsammans
Vuxengrupp - NYHET
Ledare: Susanna Broström

En ny grupp för vuxna som vill lära sig mer om friluftsliv och/eller uppleva
naturen tillsammans med andra äventyrslystna vuxna!
Fjällgruppen
Ledare: Helena Camarda

Här anordnas vandringar och familjeäventyr på olika nivåer och platser i
landet.

För att delta i våra aktiviteter behöver du vara medlem i Friluftsfrämjandet
och för vissa grupper tillkommer en terminsavgift eller aktivitets avgift.
Våra ledare berättar gärna mer.

Medlemsinformation
Medlemsförmåner:








Aktiviteter ledda av välutbildade ledare.
Förtur och rabatter till Friluftsfrämjandets aktiviteter.
Du är försäkrad då du deltar i Friluftsfrämjandets aktiviteter.
Du får låna eller hyra utrustning till reducerat pris.
Tidningen Friluftsliv två gånger per år.
Reducerat pris då du hyr våra kanadensare hos Glasbrukets vandrarhem.
Rabatterat pris på skidskola hos Ombergsliden.

Medlemsavgift:
Medlemsavgift from 2017-10-01, då är du medlem tom sista september 2018
Familj (personer skrivna på samma adress)
530:Vuxen, 26år och äldre
360:Ungdomar, 13-25år
170:Barn, 0-12år
100:Gå in på www.friluftsframjandet.se för att bli medlem och även för att få mer information.
Skolavgift-terminsavgift 200:- för barn/ungdomsgrupperna.
Adresseras till Friluftsfrämjandet Borensberg. Ange ditt barns namn, födelseår, vilken
grupp och termin avgiften avser.
Betalas antingen via Plusgiro 269431-3 eller till swish 123-259 25 09.
Vårterminens avgift betalas senast 28/2 och höstterminens 30/9.
I övriga grupper betalas ev. avgifter i samband med aktiviteten.

www.friluftsframjande.se/borensberg
Friluftsfrämjandet Borensberg

#borensbergfriluft

Uthyrning av material
Du vet väl om att du som medlem får hyra kanadensare, tält, stormkök,
långfärdsskridskor och tubkikare av oss till reducerat pris?
Hör av dig till oss för mer information: borensberg@friluftsframjandet.se
Kanoterna samt tillbehör bokas hos STF Glasbruket i Borensberg.
info@glasbruket.eu

Det finns 6st kanoter inkl. flytvästar, transportställ och 1 kanotvagn
Reducerat pris vid uppvisande av medlemskort.

Styrelse 2017
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Louise Ferm
Therese Hjälm
Sara Johansson
Mia Vidlund
Helena Camarda
Eva Svensson
Peter Hägg

Våra grenledare
Skogsknytte 2014
Skogsknytte 2014
Skogsknytte 2013
Skogsknytte 2013
Skogsmulle 2012
Skogsmulle 2012
Skogsmulle 2011
Skogsmulle 2011
Skogsmulle 2011
Skogsmulle 2011
Strövare 2010
Strövare 2010
Strövare 2009
Strövare 2009
Strövare 2008
Strövare 2008
Frilufsare 2007-2005
Frilufsare 2007-2005
Frilufsare 2007-2005
Frilufsare -2003
Äventyrliga familjen
Tjejgruppen
Vuxengrupp
Fjällgruppen

073- 350 60 29
072-523 99 60
070-525 45 35
070-206 65 67
073-567 75 43
073-918 31 06
070-605 14 64

louise.ferm@gmail.com
therese.hjalm@gmail.com
sarafotvard@gmail.com
mia.vidlund@gmail.com
helenafransson@hotmail.com
eva49svensson@gmail.com
Peter.borensberg@gmail.com

Åsa Karlsson
Anna Tunemar
Staffan Carlsson
Kristin Skeppsby
Johan Esbjörner
Joakim Severinsson
Louise Ferm
Malin Melander
Therese Hjälm
Veronica Fredriksson
Karin Staaf
Helena Camarda
Helena Camarda
Johan Hjälm
Mia Vidlund
Sara Johansson
Marcus Gjerde
Hans Israelsson
Rickard Staaf
Peter Edman
Helena Camarda
Eva Svensson
Susanna Broström
Helena Camarda

070-383 36 96
070-839 54 25
070-840 14 22
070-432 78 93
0702-115273.
070-212 59 89
073-350 60 29
076-104 58 96
072-523 99 60
073-624 69 91
073-567 75 43
073-567 75 43
070-170 49 23
070-206 65 67
070-525 45 35
076-610 25 11
0141-416 74
070-995 11 57
070-200 91 14
073-567 75 43
070-747 04 25
076-807 48 78
073-567 75 43

Har du lust att prova på hur det är att vara barnledare?

OBS! Anmälan
allatillgrupper
och aktiviteter
på hemsidan!
Hör till
av dig
Helena Camarda
073-567sker
75 43,
så kan du hänga med gruppen ut i naturen
och känna efter om det är något för dig!

