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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 2011 och 2012 ? 
 

Förra året kom det inte ut något föreningsblad; det 
var lite lugnare med aktiviteter under 2011 och 2012 
och därför kändes det inte så angeläget att göra en 
sammanställning. 
 
En utedag på sportlovsveckan i februari 2011 un-
der rubriken ”Naturlov” har genomförts med 4 barn. 
Vi tränade på att bygga en koja för vinterövernattning 
i det fria, lagade mat över elden och instruerade om 
räddning i fallet någon har gått genom isen. 
 

 
 
 
Aktiviteten som ägde rum sommaren 2011 och skulle 
upprepas 2012 var naturdagarna för vuxna under 
temat ”Hemma i naturen – 4 dagar vildmarksliv i 
Kynnefjället”. 
2011 var vi 4 personer som levde vildmarksliv i ett 
vindskydd nära Kasebo på Kynnefjället. En dag kom 
en familj med 2 barn på besök, som deltog i aktivite-
terna och bidrog med en mängd svamp för en fantas-
tisk vildmarksgryta (över huvudtaget tyckte alla att 
maten var helt suverän dessa dagar…  ). 
 
Vad handlade dagarna om? Vi lärde oss från vår 
guide och mentor Andrea Kippe att röra oss ljudlöst 
genom skogen, följa spår, tolka fågelläten, veta om 
växter, vandra utan mål, skärpa sina sinnen, slå eld 
med elddon såsom flinta och eldstål. Att tänja på ti-
den. Att bli naturens lärjunge. 

 
 

Andrea Kippe har i 2005 deltagit i Franks individuelle 
Visionquest-program. Sedan dess har hon utvecklat 
sin egen vision med naturarbete. I 2011 avslutade 
hon en utbildning i vildmarkspedagogik på Wild-
marksskolan Corvus i Tyskland och därefter grundat 
sitt eget företag WILDOUT i Schweiz. 
Wilderness Schools i tradition av Tom Brown och Jon 
Young ser naturen som vår egentliga läromästare. 
Teknikerna som de lär ut grundar sig på urbefolk-
ningens kunskaper och hjälper oss att känna oss 
hemma igen under bar himmel. 
 

 
 

Sommaren 2012 var Andrea på besök igen men blev 
sjuk strax före det planerade naturlägret. Så var det 
endast Frank och hon som drog ut under ett dygn 
några dagar snare. 



Vad kommer att hända i 2013 ? 
 
2013 ska det nu äntligen bli ett läger för barn igen! 
Från måndag kväll den 22 juli t.o.m. fredag eftermid-
dag blir det en ny upplaga av Drömfångaren-lägret i 
Ranebo. En ungdomsledare är redan bokat, kanske 
blir det en till som hjälper till. 
P.g.a. de höjda priserna för hyran av Ranebo-
stugorna från kommunens sida (vi berättade tidigare 
om det) ansökte föreningen om projektbidrag för akti-
viteten. Hoppas att det blir något… 
 

 
 
 
 

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

 

 

 
 
Den turkiska nationaldikteren Nazim Hikmet skrev denna 
kända poem: 

 
Leva – 

enskilt och fritt 
som ett träd 

och syskonligt 
som en skog … 

Detta är vår längtan ! 
 
 
 
 

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. 
 

 


