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Anna-Lill Åkesson – Bjuder till tårtkalas                          Torbjörn Falkerby har blivit hedersordförande i Friluftsfrämjandet i Finspång 

”Man missar inte ett firande för en pandemi”  

En pigg 80-åring! Det kan man nog säga om Friluftsfrämjandet i Finspång, som firade sitt 80 – årsjubileum i 
Lunddalen 

Visserligen ett år försent, eftersom jubileet var redan 2021. 

– Men att missa ett jubileumsfirande, bara för att vi råkade ut för en pandemi i fjol, var inte skäl nog för att 
ställa in firandet, fastslog Jens Rinman, ordförande i föreningen.  

Och jubileumsgruppen, som bestod av Anna-Lill Åkesson, Jonas Åkesson, Maria Lekberg och Peter Vind, 
hade trummat ihop ett omväxlande jubileumsprogram. 

 Bland annat anordnades ett tårtkalas, tipspromenad, tillagning av kolbullar med lingonsylt och möjlighet till 
prova på kanot, kajak och eka. Och ett besök av självaste Skogsmullen! 

 – Angående Skogsmullen och barnverksamheten, kan jag nämna att vi i höst satsar ännu mer på 
barnverksamheten, med Öppna skogsgläntan, Skogsknopp och familjemulle. Här kan barn från 0 år och 
uppåt deltaga, säger Jens Rinman. 

Under firandet i Lunddalen presenterades också en jubileumsskrift om de 80 gångna åren. 

  

Anna-Lill Åkesson och Gunni Nilsson lagade till kolbullar på löpande band.  En jubileumsskrift har gjorts om Friluftsfrämjandet i Finspång vilket Jens                                
       Rinman är mycket glad åt 

 



– Jubileumsskriften är en tvåstegsraket, förklarade Jens Rinman. De första 50 åren fanns redan 
dokumenterade i en tidigare skrift av mig själv och Tina Persson. Sedan har Jonas Åkesson kompletterat 
med de senaste 30 åren och det har han gjort väldigt bra! 

Dessutom utsågs en ny hedersordförande i Torbjörn Falkerby, 89, som bland annat varit tidigare 
ordförande i föreningen, tipsansvarig, ledare i långfärdsskridsko med mera. Han blev därmed föreningens 
tredje hedersordföranden, efter Gösta Almgren och Oscar Wiberg. 

 

Friluftsfrämjandet i Finspång 80 årsjubilerade med festligheter i Lunddalen. Med Skogsmulle på plats 

Bland de som gick tipspromenaden lottades vinnarna, bland vuxna; Marianne Malm, Anne-Marie Åkerstedt 
och Siv Nygren; bland barn Mimmi Clausen, Viggo Clausen Billy Svensson och Tyra Svensson. 

Under jubileumsmiddagen delades dessutom ut varierande utmärkelser. 
Friluftsfrämjandets förtjänstmärke; Ingemar Eriksson, Bo Karlsson, Janne Hellqvist, Inga-Lill Juthe, Camilla 
Hasselqvist, och Adelina Sjödin. 
Silvermedalj; Clary Andersson, Mikael Strand, Nils-Åke Nilsson, Karin Fors och Jan-Erik Fors. 
Guldmedalj; Annika Starck, Helena Niberius, Markus Loberg, Roger Gustafsson, Bodil Persson och Åke 
Kinnander 
Stora förtjänstmärket; Nils-Olof Persson, Gunnel Gustafsson och Jens Rinman. 

Tilläggas kan att i jubileumsfirandet ingick också en skogskonsert veckan innan med Östgötamusiken, som 
gästade Lunddalen med bland annat Östgöta Brasskvintett. 

 


