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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 2013 ? 
 

 

I slutet av juli var det planerat för ett naturläger för 
barn i Ranebo. Frank lyckades även denna gång 
’ragga’ en pålitlig tonårstjej som praktikant för lägret – 
men trots sedvanlig annonsering i Björklövet och med 
affischer i skolor var det slutgiltigen endast 2 ½ an-
mälningar (den halva var en osäker pappa, som inte 
riktigt kunde bestämma sig). 
 
Därmed var vi tvungna att ställa in lägret. Föreningen 
hade kvar kostnaderna för reklamen och samtidigt 
inga intäkter för lägret… 
 
 

 
 
I augusti 2013 gästade en grupp äldre ungdomar 
från lutherska kyrkan i Chemnitz / Tyskland 
Ranebo-fritidsanläggningen (från samma församling 
var en ungdomsgrupp på besök i Ranebo sist 2008). 
Genom förmedling av NATURRUM TANUM hyrde de 
anläggningen.  
Frank genomförde en kulturkväll om Sverige och Bo-
huslän, annars blev det denna gång inte många 
naturaktiviteter, eftersom Frank åkte själv bort på 
semester 3 dagar efter deras ankomst.  
Men nöjda över semestern var de i alla fall, och lite 
överskott för föreningen genom bokningsförmed-
lingen blev det också… 
 

 
 
 
 
 
 

Vad kommer att hända i 2014 ? 
 
Ta-ta-ta-taaaa…: Naturrum Tanum har en ny hem-
sida, som är gjort med en mall av JIMDO. Därmed 
blir det mycket lättare, att själv sköta hemsidan, lägga 
till YouTube-klippar och annan information. Det blir 
även billigare, förr det behövs ingen ”webdesigner” 
för dyra pengar längre. Kolla gärna in, många nya 
bilder och klippar! 
 
 

 
 
 
 
 



På nya hemsidan (!!) kan ni under AKTUELLT läsa 
om ett kortare barnläger ons 30 juli – fred 1 aug. 
(onsdag kväll - fredag eftermiddag), som går under 
mottot ”2 nätter under stjärnhimlen”. Denna gång ska 
vi inte hyra Ranebo-friluftsområde, utan sova över en 
natt i en tipi på gården Amunderöd och andra natten 
under bar himmel på Ranebo friluftsområde ! Det be-
tyder att lägret blir mycket billigare, så att vi även kan 
genomföra det med en mindre grupp. 
 

 
 

Utöver Frank så hjälper Mauri Hein från Tyskland 
med som praktikant; hon är i utbildning som skogs-
vaktare och har gått olika kurser med utomhuspeda-
gogik och annat och pratar t.o.m. svenska. 
 
Dessutom så blir det en snyggare och elegantare 
upplaga av Naturrum Tanums vandringsguide på 
svenska och tyska, med GPS-koordinater för ut-
gångspunkter, 2-3 fotografier per vandring som ap-
petitretare m.m. 
Vandringsguiden såldes bra de sista åren, och för-
hoppningen är att kunna förbättra föreningens eko-
nomi avsevärt med hjälp av en ökad försäljning. 
 

 
 

Last but not least finns det planer på att inreda en an-
tik- resp. second-hand-affär i ladan på Amunderöd 
– vinsterna ska gå till Naturrum Tanum (60 %) och 
Svenska Kyrkans Internationella Arbete (40 %). 
Några idéer för ett lämpligta namn ? Vi återkommer… 
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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. 
 

 


