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Hej kollikokk!
Det verkar som att Kung Bore inte riktigt vill släppa sitt tag om oss, men det ena vårtecknet efter det andra
dyker upp och snart så är våren här. Tranorna har vänt åter och det börjar så sakteliga komma blommor och
grönska i skog och mark.
Vi har under året kunnat välkomna flera föräldrar som valt att bli ledare, vi kommer även att starta upp en ny
barngrupp i Normlösa. Jättekul! Det är roligt att se barnen i våra grupper utvecklas, men det är en kluven känsla
att se köerna till våra grupper växa. 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 din väg som ledare.
Våra två traditioner Tomtevandringen och Äggjakten som vi haft i Stigsjölägret lockade många barn och vuxna
till vårt fina vindskydd. Det är mysiga traditioner som uppskattas av både oss som anordnar men även besökare.
Naturparkour gänget har precis avslutat sin inomhus träning och väntar nu med spänning på att få dra igång
utomhus. Eventuellt kommer de att kunna öppna upp för fler grupper och åldrar, håll utkik på Facebook och vår
hemsida för mer information. Planer finns även att bygga en naturparkourbana i Trädgårdstorp, nu väntar vi på
sponsorer, att marken ska tina och vi kan börja gräva. Känner du till någon som kan bidra med kunskap eller på
annat sätt sponsra byggnationen hör gärna av dig till oss.
Den 6 maj är det återigen dags för Borensbergsdagen och vi kommer att finnas på plats vid Gästistorget för att
visa vår verksamhet och även i år kommer Skogsmulle på besök! Kom gärna och hälsa på oss!
Friluftsfrämjardagen och avslutningen för våra grupper kommer att ske 27/5 i Stigsjölägret, även då kommer
säkert Mulle och leker med oss.
Vuxengruppen med Susanna i spetsen har redan planerat in några vandringar och andra spännande aktiviteter,
vill du veta mer om dessa så skicka ett mejl till oss borensberg@friluftsframjandet.se.
Alla våra aktiviteter och äventyr finns på vår hemsida men håll även utkik på Facebook så du inte missar något
spännande!
Häng med ut och njut!!
Louise Ferm
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