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VÄLKOMMEN till höstens lufsarträffar! 
 

Dag Tid Samlingsplats Kommentar 

Fre-lör 
26-27 
sep 

18.00-
16.00 

Konsums 
parkering 

Övernattning och vandring nr 1 
Vi blir skjutsade ut till vår lägerplats, övernattar 
och vandrar tillbaka till Genarp på lördagen. 
Mer info kommer! 
Har man inte möjlighet att vara med på 
fredagen, kan man ansluta till lägerplatsen på 
lördagsmorgonen.  

Fre-lör 
10-11 
okt 

18.00-
16.00 

Konsums 
parkering 

Övernattning och vandring nr 2 
Vi blir skjutsade ut till vår lägerplats, övernattar 
och vandrar tillbaka till Genarp på lördagen. 
Mer info kommer! 
Har man inte möjlighet att vara med på 
fredagen, kan man ansluta till lägerplatsen på 
lördagsmorgonen. 

Lör 
8 nov 

10.00- 
14.00 

Konsums 
parkering 

Förberedelser och annat… 
Lufsarträff i krokarna kring föreningens förråd. 

Fre 
21 nov 

18.00-
20.00 

Konsums 
parkering 

Fredagsmys i höstmörkret 
Favorit i repris. Ta med eget kvällsfika. 

Vecka 
49 

  Dela ut information om julgransförsäljning 
Varje Lufsare ansvarar för varsitt område där 
information om julgransförsäljningen ska delas 
ut. 

Sön 
7 dec 

14.00-
19.00? 

Konsums 
parkering 

Julskyltning 
Premiär för vår julgransförsäljning! Ledare 
tillsammas med alla Lufsare som kan. 

13, 14, 
20, 21 
dec 

9.30-
14.30 

Konsums 
parkering 

Julgransförsäljning 
Schema kommer. Räkna med minst två pass à 
2,5 timmar/barn och förälder. 

Sön 
18 jan 

  Insamling av julgranar 
Föräldrainsats och gallersläp behövs! 

 
Dina ledare Telefon Skogstelefon 
Anna-Karin Gustafsson 48 02 11 0706 08 88 57 
Mikael Henningsson 48 22 19  0709-19 95 52 
Pia Molund 48 26 66 0730 66 18 56 
Göran Zaar 48 01 84 0708 71 51 25 
 
Vi vill att du meddelar om du inte kan komma så att de andra inte behöver vänta i onödan! 
 
Packlista  

• visselpipa • dryck, gärna varm 

• kniv • litet mellanmål (t ex frukt, smörgås) 

• plåster • lunchmatsäck (om det inte står annat i programmet) 

• regnkläder och extraplagg efter väderlek • tallrik, kåsa, bestick 

• extra strumpor och två plastpåsar  
i storlek med dina fötter  

• 1 liter vatten 

• sittdyna  

 


