Lyckat öppet hus med tårtkalas
Firandet av Friluftsfrämjandet 125 och Skogsmulle 60 år genomfördes vid Lunddalen
söndagen den 10 september.
Föreningens ursprungliga namn var Riksföreningen för Skidlöpningens Främjande i Sverige
vilket senare kom att ändras till Skid och friluftsfrämjandet och som 1975 blev
Friluftsfrämjandet.
Efter de 125 åren brinner fortfarande Friluftsfrämjandets hjärta för folkhälsa, livsglädje och
ett tillgängligt friluftsliv åt alla. En verksamhet där alla får möjlighet att delta utan
prestationskrav och oavsett bakgrund. Inriktningen på barn och ungdom har alltid varit stor
och i samband med de snöfattiga vintrarna på 50 – talet skapade friluftsledaren Gösta Frohm
Skogsmulle, en sagofigur som värnar om skog och mark och som skulle väcka barns intresse
för friluftsliv. Genom åren har nära två miljoner barn fått lära sig och inspireras av
Skogsmulle och hans vänner.
Dagens jubileumstipspromenad satte besökarna på prov i frågor som rörde föreningen och
friluftsliv. Skogsmulle tog med barnen på äventyr och dom fick även vara med och inreda
insektshotellet. Ett ”Jubileumshotell” som byggts i anledning av firandet och som nu bara
väntar på dom första gästerna.
En speciell inbjudan till dagen hade skickats till tidigare Skogsmulleledare i lokalavdelningen
för att ge möjligheten att träffas, minnas, uppleva dagens verksamhet och se hur Lunddalen
ser ut idag. För flera som var ledare på 70 – talet och senare var det första besöket efter
återuppbyggnaden av anläggningen efter branden 2004. Ledarna pratade bl.a. om hur
många Mullegrupper som fanns och kunde konstatera att när det var som mest så var det
mellan 600-700 barn som deltog. En stor förändring i förhållande till dagens situation och
något som lokalavdelningen arbetar med för att försöka utveckla med de förutsättningar
som gäller idag. Glädjande nog har det nyligen varit möjligt att starta upp Skogsmulle för 3-6
åringar i Brenäs och då i form av familjemulle. Intresset för familjemulle var stort och de 12
platserna fylldes på någon dag. Familjemulle innebär att barnet tillsammans med förälder
deltar i upptäckterna i Mulles värld.
I samband med firandet uppmärksammades en av lokalavdelningens egna Skogsmullar, Ulla
Gustafsson för sina engagerade insatser och sitt arbete i Skogsmulles anda under 40 år.
Under dagen fanns även möjlighet att prova på kajak/kanadensare och andra aktiviteter i
samband med att föreningen visade och berättade om sina verksamheter. Det dryga
hundratalet besökarna passade också på att grilla korv, baka pinnbröd och smaka på
födelsedagstårtan dagen till ära.
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