
              80 år i Finspång  
80 år (1941-2021) av verksamhet i Finspång, detta tycker vi nu är dags att uppmärksamma på 
olika sätt under 2022. Hoppas du som medlem vill vara med och delta i alla aktiviteter som vi 
kommer att arrangera i vår normala verksamhet och som annonseras i aktivitetskalendern.  

Men också de lite mer speciella för att uppmärksamma att vi funnits och finns genom att bjuda in 
till möjligheter för alla intresserade att delta i ”Öppet hus aktiviteter” i härlig friluftsmiljö kring 
Lunddalen.   

Vi inleder med ”Öppet hus i Lunddalen” söndagen den 29 maj 09 – 12 

 Tipspromenad 2,5 km 
 Skogsmulle upptäcker i naturen tillsammans med barnen och berättar skogsmullesagor 
 Prova på kajak/kanot och annat 
 Biodlaren berättar - "bistig" 
 11:00 Invigning "Lilla äventyret" Upptäck tillsammans i naturen 
 Friluftsfrämjandet - Vad gör vi - Något för dig? 
 Vi bjuder på fika 

 
Välkomna 

 
Boka in lördag 20 augusti i din almanacka då kommer nästa möjlighet att delta i ”Öppet hus 
i Lunddalen” 
 
Programmet är under utarbetning men kommer att innehålla en dag med varierande inslag och 
möjligheter att delta för alla intresserade. Framåt kvällen kommer vi att bjuda in alla medlemmar till 
en medlemskväll med mat. Separat inbjudan kommer längre fram till medlemmar, liksom 
annonsering kring arrangemanget ”Öppet hus i Lunddalen”.  
 
Profilering     
 
Vi uppmärksammar lite speciellt också alla medlemmar som är aktiva funktionärer, ledare och 
styrelse genom att ta fram ett utbud av plagg med vår logga till ett subventionerat pris.  
 
Naturligtvis erbjuder vi också alla övriga medlemmar att beställa liknande plagg. 
Provplagg har du möjlighet att se bl.a. vid öppet hus 29/5 annars kontakta Jens vid intresse. 
Storlekarna stämmer väl med det som anges. Angivna priser gäller före subventionering. 
 

    

              Herr Piké  Dam Piké               Active tee Dam         Active tee Herr  
Storlekar  XS – 4 XL  XS – XXL  S – XXL               S – 3 XL 

Pris            235:-  235:-  285:-               285:- 



 

       

       Basic tee Dam         Basic Unisex           Keps               Mössa 1                 Mössa 
Storlekar XS – XXL          XS – 4 XL 

Pris      135:-           135:-                  95:-                140:-                       160:- 

              

Skaljacka - Engelsson “Falkenberg” Logga Samtliga tryck på tröjor, jacka och mössa 1 kommer   
Loggan på höger sida bröstet inkl.  att ha logga enligt ovan  
ortsnamnet   OBS Inget av plaggen kommer att ha tryck på ryggen 
Storlek C 46 – C64 Dam 34 – 52 
Pris 540: - (495+45 trycket) 

Beställningar av det som önskas gör du senast 15/6 och görs via mail till jensrinman@gmail.com 
Detta för att kunna göra en samtidig beställning av hela leveransen. 
Samtliga priser inkluderar moms och frakt. Vid frågor kontakta Jens 0705216895 
 
Styrelsen/gm Jens 
 

 

 

 

 

 

 

 


