Pigg 80 åring i Finspång (1941-2021) - Jubileumsdag 2022-08-20
Att missa ett firande bara för att vi råkade ha en pandemi i landet var inte skäl nog för lokalavdelningen.
Därför bestämdes på ett tidigt stadium att det skulle genomföras så snart möjligt kommande år.
Jubileumsgrupp bildades tidig vår med initiativtagaren Anna-Lill Åkesson och Jonas Åkesson tillsammans
med Maria Lekberg och Peter Vind.
Lämplig tidpunkt kunde vara när skolorna kommit igång och platsen var given. Dagen skulle bestå av två
delar, först en del ”Öppet hus” med aktiviteter och prova på för alla åldrar dit alla bjuds in och på kvällen
en medlemfestlighet med mat.
Tidigt i planeringen anmälde också Jonas ett intresse av att uppdatera den tidigare gjorda jubileumsskriften
från 1991 med det som hänt därefter.
Efter ett långvarigt högtryck utlovade 10 dygnsprognosen dryga 40 mm regn just det datumet. Variation
med prognoser på allt från 0 till 27 mm påföljande dagar fram t.o.m. jubileumsdagen. Verkligheten blev en
inledning med mulet väder och lite regnstänk på förmiddagen med uppklarnande frampå eftermiddagen.
Ett faktum som sannolikt påverkade tillströmningen av intresserade som uppgick till ett 50 tal vilka fick
uppleva mycket på Lunddalen tillsammans med drygt 20 talet funktionärer från föreningen.

Tipspromenad för alla åldrar längs ”Lilla äventyret”, prova på kanot/kajak/eka och barnverksamhet vid
vindskyddet, honungsprovning, utrustningstips för varierande aktiviteter, MTB alla åldrar, bad, kolbullar
med lingonsylt, pinnbröd och fika med ”Främjartårta - 80 år”. Förutom information om föreningen och
verksamheten fanns också historien kring Lunddalen ända sedan 1700-talet presenterad
Bland de som gick tipspromenaden lottades vinnarna, dessa blev bland vuxna; Marianne Malm, AnneMarie Åkerstedt och Siv Nygren; bland barn Mimmi Clausen, Viggo Clausen Billy Svensson och Tyra
Svensson.

Dagen fortsatte senare med medlemsfestligheter frampå kvällningen vilka inleddes med mingel och
utnämning av föreningens tredje hedersordförande Torbjörn Falkerby.
Torbjörn Falkerby – Hedersordförande Finspångs lokalavdelning

På den tavla som överlämnades stod att läsa
Torbjörn var föreningens ordförande under perioden 1997-2009. Han var en av dem som efter två bränder (2003 och
2004) skapade förutsättningar för att köpa och återuppföra Lunddalen (2004-2005) till bas för vår verksamhet.
Slutade som styrelsemedlem 2021 efter närmare 30 år, stugfogde 2005-2015, tipsansvarig 2002-2022, ledare i bl.a.
långfärdsskridsko och en av de ansvariga för ”årets ö-resa” under 20 år.
Han utnämns i samband med lokalavdelnings jubileumsdag - 80 år i Finspång (1941-2021)
Finspång 2022-08-20 Styrelsen/Jens Rinman, ordf
Tidigare har Oscar Wiberg, föreningens första ordförande 1941 utnämnts 1959 och Gösta Almgren även han tidigare
ordförande och intimt förknippad med tillkomsten av motionsanläggningen utnämnts i samband med 40 års firande
1981.

Det av Jonas framtagna jubileumsdokumentet som var alldeles nytryckt delades ut bland alla deltagare vilket direkt
spred glädje, kommentarer och gamla minnen.
En dukad festlokal stod klar för att ta emot de 44 gästerna som fyllde den till bristningsgränsen och där alla bjöds på
exotisk planka med efterföljande kaffe och jubileumstårta.

Några tal hölls under kvällen och det hurrades och 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
Lokalavdelningens under våren lanserade profilplagg, jacka och tröjor presenterades och en ytterligare möjlighet
erbjöds nu att lägga beställning till sista september.
Ett speciellt tack framfördes till jubileumskommittén för en helt igenom fantastisk jubileumsdag på Lunddalen.
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