
  
 
 
 En julhälsning från Skillingaryds FK & FK Skill 

 

Vi i Skillingaryds Frisksportklubb (SFK) och FK Skill vill med denna 

hälsning önska våra medlemmar en God Jul & ett Gott Nytt År. 

 

Även detta år har varit händelserikt såväl internationellt som nationellt. 

Krig i vår närhet, pågående pandemi och energikris är något som påverkat 

oss alla på olika sätt. Mycket av vardagslivet har dock återgått till ett mer 

”normalt” leverne då de restriktioner som vi periodvis har haft de senaste 

två åren är borta. För SFK har det exempelvis betytt att vi har kunnat 

öppna upp serveringen vid våra tipspromenader, hyra ut klubbstugan till 

olika tillställningar och också har kunnat ha våra omklädningsrum öppna 

för de som vill basta eller träna på fredagarna. Våra veteraner och  

SFK-damer har också glädjande kunnat träffas för den gemenskap som är 

viktig för många av våra medlemmar. 

 

SFK och FK Skill är mycket nöjda med att inte bara våra medlemmar 

utan även allmänheten i övrigt använder Grönelund som en naturlig 

samlingsplats för träning, motion och samvaro. Det finns något för de 

flesta att göra eller samlas kring. Förutom motionsbanor för cykel, skidor 

och löpning finns det möjlighet till cykling i den nya pumptrackbanan, 

tillgång till utegym och boulebana, möjlighet till att spela fotboll, 

orientering i närområdet via naturpasset med mera. Sannolikt är dock inte 

alla medvetna om att det mesta av det som finns att göra vid Grönelund 

sköts och finansieras av SFK. Styrelsen i SFK och FK Skill vill särskilt 

tacka de medlemmar som lägger ned tid och engagemang så att 

Grönelund är både attraktivt och välskött. 

 

Hur nästa år blir är det omöjligt att veta. Dock finns det fortsatta planer 

för hur Grönelund och vår verksamhet ska utvecklas. SFK har planer på 

att installera solcellspaneler för att på sikt kunna få en billigare och mer 

miljövänlig energikälla. I framtiden hoppas vi också kunna iordningställa 

en grillplats för allmänheten vid Grönelund. När det gäller aktiviteter 

nästa år hoppas SFK kunna anordna en dag då det blir tillfälle för 

allmänheten att ta del av klubbens verksamhet samtidigt som det bjuds in 

till samvaro och gemenskap. Detta är bara några exempel på vad som 

planeras hända nästa år.  

 



Du vet väl om att vi har sektioner och en aktiv verksamhet inom 

orientering, friidrott, skidåkning, cykel samt veteraner? Vi har också 

kommittéer för motion, hälsa & kultur, samt ungdoms- junior- och 

friluftsverksamhet. Träningsgrupp 99 har verksamhet för barn från 8 år 

och äldre. 

 

Glöm inte besöka vår hemsida samt Facebook för löpande uppdatering av 

vår verksamhet.     

 

Varmt välkommen att vara med i vår verksamhet på ett eller annat sätt, 

kontaktuppgifter till respektive sektion och kommitté hittar du här. 

 

Vill du som klubbmedlem vara med och påverka vår verksamhet och hur 

Grönelund kan fortsätta utvecklas är du hjärtligt välkommen att mejla 

dina synpunkter till styrelsen@skillingarydsfk.se eller varför inte komma 

på våra klubbmöten? Med detta mail följer också en inbjudan till årsmötet 

i SFK söndag den 12 mars samt information om när eventuella motioner 

till årsmötet ska vara inlämnade till styrelsen. 

 

Med raska steg närmar sig julen och med det också Bingolottos klassiska 

uppesittarkväll den 23 december. Stöd gärna SFK och FK Skill genom att 

köpa Bingolotter av oss. Det går också att köpa Bingolotter till 

nyårsafton. Mer information om var du kan köpa Bingolotter av oss finns 

hittar du här. 

 

Till sist…  

Vi är tacksamma för att just du är medlem i vår klubb och på ett eller 

annat sätt bidrar till att vi kan fortsätta att utveckla vår verksamhet och 

vår anläggning på Grönelund. Tack för att du genom att vara medlem i 

vår klubb stödjer vår verksamhet! 

 

Med hopp om ett friskt, aktivt och utvecklande 2023! 

 

 

God Jul & Gott Nytt År! 

 

Önskar styrelsen i Skillingaryds Frisksportklubb och FK Skill. 

 

http://skillingarydsfk.se/
https://www.facebook.com/skillingarydsfk
http://skillingarydsfk.se/om-oss/
mailto:styrelsen@skillingarydsfk.se
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