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Kära medlemmar och vänner till vår förening ! 

Som vanligt efter en lång vinter så kommer våren, och när våren nalkas så brukar FÖRENINGSBLADET 

droppar ner, tillsammans med den sedvanliga begäran om att stötta föreningen med ett medlemsbidrag 

av 100:-. Tack i förhand för ditt intresse för projektet eller också för ditt finansiella bidrag ! 

 
 

Vad hände i 2010 ? 
 

Det var faktiskt olika och delvis återkommande aktivi-
teter under det gångna året: 
 
Under sportlovsveckan 2010 blev det en utedag för 
en liten barngrupp tillsammans med Bengt Bivrin. 
Tanken var givetvis att ha friluftsaktiviteter som pas-
sar in i vinterårstiden, men just denna snörika vinter 
var området på Ranebo närmast opasserbart. Därför 
fick vi nöja oss med att vara på Amunderöd-gården, 
sitta kring lägerelden, bygga skydd och lager mat 
över elden. 
 

 
elden är inte bara värme, men också gemenskap 

 
I juli var Frank inbjuden att hålla olika utomhusaktivi-
teter för barn under sommarlägret i Mundekulla / 
Småland. Vår gamla lärare Manitonquat (ålderman 
av Wampanoag-folket, föredragshållare, författare 
och historieberättare) och hans svenska fru Ellika 
hade under en sommarvecka ett läger där.  
Frank har känt Manitonquat sedan mer än 25 år till-
baka, tillika Monica. Vi har fått mycket inspiration av 
deras seminarier och böcker, som var en viktig del av 
vår andliga utveckling. Att vara med i några dagar, 
avlasta föräldrarna och erbjuda meningsfulla naturak-
tiviteter för kidsen kändes därför som ett slags ”Give 
back”.  
Ironiskt nog så var dagarna i Småland den absoluta 
kontrasten till vintern: just då var det delvis så pass 

varmt i Småland (30
+ 

grader ), att vi oftast endast satt 

i skuggan och täljde, för att inte svettas för mycket! 
 

 
Grandfather …still in love with his wife… ! 

 

Boktips: Manitonquats The Original Instructions - 
Reflections of an Elder on the Teachings of the El-
ders / Adapting Ancient Wisdom to the Twenty-First 
Century (2008) är en givande läsning om en univer-
sal-mänsklig etik med rötter i naturfolkens visdom 
(finns även att beställa i Sverige via bokus.com !) 

 
I augusti var Frank inbjuden som föredragshållare på 
två personaldagar av Svenska Kyrkan i Lund. 
Också här handlade det om utomhusaktiviteter för de 
anställda, som var sammanlagt 150 pers. Därför blev 
det flera pass med gamla godingar ur Joseph Cor-
nells repertoar, men även några nya idéer provades. 

 
En modig man från Norra Tyskland deltog 2010 i för-
eningens individuella Visionquest-programmet och 
upplevde intensiva retreat-dagar ute i naturen, denna 
gång ”boende” på ön i Nedre Bolsjön, utanför turist-
säsongen ett härligt ställe. Han kom välutrustad i bör-
jan av oktober – bara 3 dagar senare och han hade 
haft temperaturer ner till minus 5 på nätterna! 
 

 
 



I egen sak: ny prissättning för Ranebo-  
friluftområdet utarmar små föreningar! 

 
Vi skickade ett protestbrev till kommunen: 

 
Vår ideella förening för utomhuspedagogik 
NATURRUM TANUM har de sista åren ordnat 
med olika läger med naturaktiviteter i 
Ranebo. Vi har haft 2 sommarläger i egen 
regi (”Drömfångar-läger”) med 8 barn var-
dera (2007 och 2009), dessutom ett familje-
läger, enskilda utedagar, vilodagar i natu-
ren, konfirmandhelger plus 2 större läger 
med ungdomsgrupper/skolklasser från Tysk-
land i 2008 + 2009. Vi började ett samar-
bete med att förmedla Ranebo-
fritidsanläggningen och samtidigt erbjuda 
olika naturaktiviteter, hällristnings-
guidningar, friluftsteknik m.m. till dessa 
grupper. Förra året blev vi inbjudna att leda 
ett barnläger i Småland. 
 
I dagsläget håller vi på att förbereda ett 
Drömfångar-läger för barn i augusti och fick 
dessutom en förfråga av en Waldorfskola för 
september. Det var vid det tillfället att vi 
lade märke till de kolossala prishöjningar 
som har ägt rum. För att vara konkret, vad 
de olika grupperna betalade förr i tiden och 
vad de skulle betala nu: 
 
kyrklig ungdomsgrupp Chemnitz (aug 
2008) med 14 ungdomar, 2 vuxna ledare, 10 
övernattningar: 
2008: 13.510 / nu: 22.500 SEK 
 
Waldorfskola Eckernförde (juni 2009) med 
12 barn/ungdomar, 3 vuxna ledare, 12 över-
nattningar: 
2009: 16.452 / nu: 27.000 
 
Waldorfskola Eckernförde (planerat för 
sept 2011) med 8 barn (funktionshandikap-
pade), 2 vuxna ledare, 10 övernattningar: 
förr: 9.600 / nu: 22.500 
 
Waldorfskolan Eckernförde skulle ha hamnat på 
drygt 280 kr per elev per natt, det är 30 € per 
natt – utan mat, självhushåll och med egen  
städning. Emmelanåt har de dragit tillbaka sin 
preliminära bokning p.g.a. just prisnivån! 

 
Drömfångar-läger 2009 resp. 2011 med 8 
barn, 2 vuxna ledare, 4 dygn 
2009: 3.650 / nu: 9.000 (efter avdrag av 25 % 
föreningsrabatt!) 

 
För vårt eget läger 2011 betyder det: 9.000 
kr endast för lokalhyran, plus 2.000 kr för 
mat, vidare med annons, lite pedagogiskt 
material, hyra för kanotutflykt hamnar vi på 
c:a 13.000 kr. (Inte att tala om att allt ar-
bete för lägret är ideellt då.) 2009 tog vi 800 
kr deltagareavgift, nu vore vi tvungna att ta 
1.650 kr, bara för att gå ut plus/minus noll. 
Vilka föräldrar lägger 1.600 spänn för ett 3 
½ -dagars naturläger ??? 
 
Jag uppskattar verkligen ansträngningarna 
och pengarna som kommunen har lagt ner 
för att rusta upp köket, toaletterna och av-
loppet i storstugan. Men en prishöjning på 
omkring 100 % för en längre bokning är på 
tok för mycket. Det mår vara så att före-
ningar som hyr anläggningen för t.ex. end-
ast en helg inte märker höjningen på 
samma sätt. Men en höjning för en skolklass 
från 10.000 till 22.000 är häftig. 
 
I nuläget vet vi inte hur vi ska göra med 
Drömfångar-barnlägret – om vi går ut med 
1.650 kr deltagareavgift är det helt klart att 
vi inte få in en enda anmälan. 
 
För en stor förening som Friluftsfrämjandet 
mår det inte vara till något bekymmer, för 
våran egen del måste vi allvarligt fundera 
hur vi kan fortsätta med lägeraktiviteter un-
der dessa villkor. 
 
Kanske har någon från kommunen en idé 
hur det ska gå ihop ?! 
 
med vänliga hälsningar/ 
Naturrum Tanum / Frank Robra 

 



NATURRUTAN : 

uteslöjd med en ”täljhäst” 
 
WIKIPEDIA säger så här: ”En täljhäst är en typ av ar-
betsbänk för slöjd i trä. Den består av en bänk, i vars 
ena ände en anordning finns för att spänna fast ar-
betsstycket. Slöjdaren sitter grensle över bänken och 
trycker med fötterna på en pedal. (…) Arbetsstycket 
kan låsas fast mellan huvudet och arbetsytan. Tälj-
hästen medger till skillnad från exempelvis hyvelbänk 
eller skruvstycke mycket snabba ändringar av hur ar-
betsstycket sitter och även bättre kontroll över 
spännkraften” …och tillåter en mycket säker använd-
ning speciellt med tanke på barn och slöjdknivar, kan 
tilläggas. 
Vi rekommenderar: täljhäst ”Gråben” från snickeriet 
NOREA.nu i Siljansnäs – läcker form och genomtänkt 
design ! (se foto nedan) 

 

 
 

IMPRESSUM: 
 
 
 
 

förening för utomhuspedagogik 

www. Naturrum-Tanum. se 
postadress: Naturrum Tanum, F.Robra 
Amunderöd 1, 457 96 Tanumshede-Lur 

Vad kommer att hända i 2011 ? 
 
Naturrum Tanums vandringsguide med ”15 Rund-
vandringar i Tanum och Strömstad” går nog under 
sommaren in i 3:e upplagan och ska säljas i olika tu-
ristbyråer och liknande ställen. 
En utedag på sportlovsveckan under rubriken ”Na-
turlov” har i skrivande stund genomförts. 
Med tanke på förändringar när det gäller kommunens 
taxa för hyran av Ranebo-området (se det öppna 
brevet på sidan 3) år det i dagsläget ytterst tveksamt 
med ett nytt Drömfångar-läger så som det var 
tänkt. Antingen vi hittar en sponsor (Rotary eller lik-
nande) som går in med bidrag för föräldrarna, eller 
också så är det en tanke att ha lägret på gården i 
Amunderöd. 
Kanske blir det i stället ett litet oambitiöst läger för 
vuxna, Leva nära naturen, på Kynnefjället med in-
spiration av Tom Browns Wilderness school … 
Hör av dig om du är intresserad ! 

 

 
 
 
När det handlar om WALK-AWAY-upplägget så är 
NATURRUM TANUM fortfarande mycket intresserad 
av att komma i kontakt med lärare / skolpersonal / re-
surspersonal eller fritidsledare som kan tänka sig ge-
nomföra en sådan helg som avslutning av en skol-
klass eller annan utbildning. 

 

Detta är vår vision : 
 

 

Med en filosofi av kärlek och respekt  

för jorden och människan, 

grundade på olika ursprungsbefolkningars insikter 

om naturen och om människornas samlevnad, 

såväl som på kunskaper i norden om friluftsliv, 

vill   NATURRUM TANUM 

inspirera och uppmuntra människor av alla åldrar 

att upptäcka den naturliga världen  

och världen inom sig själva. 
 


