Allemansrätten - Temat på friluftsdag i Lunddalen

Inget kunde passat bättre på höstlovet än en friluftsdag för hela familjen nu när alla barn var lediga från
skolan. Studiefrämjandet som driver kursen ”Älskade Barn” för föräldrar i nyanlända familjer tillsammans
med Finspångs kommun och Länsstyrelsen hade tidigt kontakt med Friluftsfrämjandet i sin planering.
Tillsammans genomförde man i veckan en friluftsdag med fokus på allemansrätt, allemansvett och att den
svenska naturen står öppen för oss alla. Men man måste vara varsam mot naturen och visa hänsyn mot
både människor och djur. Allemansrättens enkla huvudregel ”Inte störa – Inte förstöra” innebär också att
den inte tillåter vad som helst.
Ibland kan det kännas bra med något man känner igen sig i och ett försök var att hälsa ”Välkomna till
Lunddalen” på tigreanska (talas i Eritrea, Etiopien). Nu var det bara så att när de närvarande översatte de
från Google översatta orden visade de sig betyda ”Varsågoda till Lunddalen”. Glada skratt, isen var bruten
och alla kände direkt en gemenskap och förståelse för utmaningen att lära nytt.
Knappt trettitalet familjemedlemmar i alla åldrar och dryga tiotalet funktionärer sågs för att delta denna
härliga höstdag då frosten fortfarande syntes i gräset.
Efter en nyttig och lärorik introduktion med många nya ord och innebörd delades man in i fem mindre
grupper för en efterföljande tipspromenad i skogen med frågor kring allemansrätten. Det hela blev till ett
litet äventyr där medföljare från föreningen också kunde berätta mer och svara på frågor.

Torbjörn Falkerby tillbaka från skogen med en hungrig skara

Jan-Erik Fors ser till att inte korven blir för bänd

Värmen från öppen eld och glödbädd för tillagning av lunchen var iordning vid återkomsten från skogen
och det var med god aptit grillad korv åts i det fina vädret. Många ville också prova på att baka pinnbröd
för första gången och rätt snart låg en hel rad med ”färdigrullade pinnar” för gräddning.

Bodil Persson lär ut konsten att rulla pinnbrödsdeg

Jan-Erik och Karin Fors övervakar pinnbrödsbaket

Man fick också veta lite om Friluftsfrämjandet och Skogsmulle i egen hög person roade sig tillsammans
med barnen i olika lekar och övningar. ”Hej Kollikok” - Skogsmulles hälsning, blev en ny hälsningsfras som
användes flitigt och bli inte förvånad om du möter någon som ropar ”Hej Kollikok” när ni ses på Finspång.

Skogsmulle (Ulla Gustafsson) i lektagen

Dagen avslutades med ”Rätta raden” och fika där man tillsammans gick igenom svaren på frågorna och det
visade sig att många kunde de rätta svaren från ”Allemansdagen”. ”Kåsa” fick också sin betydelse då
Skogsmulle delade ut varsin till barnen att ta med på nya upptäckter och äventyr i naturen.

Det gick inte att ta miste på glädjen då många av deltagarna samlades på bild innan hemfärd

Anna Ahlstedt från Studiefrämjandet och Åke Kinnander från Friluftsfrämjandet, ansvariga för planeringen
och genomförandet sken ikapp med alla deltagare när dom gemensamt sammanfattade dagen med
”Det här blev bra”.
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