HEDERSYXAN 2019
Gun S Larsson
Till årsbästa Skog och Ungdom:are 2019 att motta Föreningen Skogens Hedersyxa har styrelsen för
Förbundet Skog och Ungdom utsett Gun S Larsson, Hjärtum.
Gun får ta emot yxan för sina insatser och stora engagemang under många år, främst inom Västra
Götalands-distriktet där hon just nu är distriktsordförande.
Gun är väl värd utmärkelsen och vi önskar henne all lycka till fortsättningsvis.
Här kommer Guns egen presentation.
Kjell Hansson var min första kontakt med Skog och Ungdom. Jag träffade Kjell
Hansson på Backamo lägergård och han berättade om Skog och Ungdom. Det
gjorde mig intresserad. Vid den tidpunkten arbetade jag på Brålanda skola i
Vänersborgs kommun. Jag bjöd in Kjell och personal som gillade skog. Det
resulterade till att vi beslutade gå med i Skog och Ungdom och Brålanda skola
bildade föreningen Brålandabygdens Skog och Ungdom. Året var 2003.
Backamo Lägergård ligger nära Ljungskile som tillhör Uddevalla kommun i Västra Götaland.
Åren rullar på… Brålanda Bygdens Skog och Ungdom funderar på att lägga av. Då
dök Lennart Hålsjö upp och sätter fart på föreningen igen, tack och lov. Idag är
Brålandabygden en väl fungerande förening med full fart tack vare Lennart.

År 2014 börjar jag arbeta på Montessoriskolan Trilobiten. En friskola i Trollhättans kommun. Där
gjorde jag samma sak, bjöd in Lennart och vips hade vi en ny avdelning i Västra Götalands distrikt.
Nu arbetar jag i Stenungsunds kommun. Där finns det ännu ingen Skog och Ungdom-avdelning men
jag håller ögon och öron öppna. Finner jag något intressant, bjuder jag in den nya Förbundsinstruktören från Västra Götaland och Hallands län till Stenungsunds kommun!
Vem är jag då som har fått mottaga den 59:e hedersyxan?
Jag heter Gun S. Larsson och gillar att greja och vara ute i naturen.
Skog, natur och människor, små som stora är viktiga ingredienser i
mitt liv.
Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag nu blivit tilldelad
denna fina utmärkelse, Årsbästa Skog och Ungdom:are från
Förbundet Skog och Ungdom. Tack alla ni som finns i vårt avlånga
land som på ett eller annat vis bidrar till en mycket fin organisation.
Vi har ett viktigt uppdrag att sprida, det naturliga äventyret. Få barn
och ungdomar att gilla uppleva vad skog och natur har att erbjuda.
Tack för uppmuntran. Jag kommer att vårda yxan ömt på mitt
smultronställe.
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