
 
 

 
KALENDARIUM 
 
Lördag 1 oktober  LEDARTRÄFF, Härsjönäs. 
 
Söndag 2 oktober  MEDLEMSDAG, Härsjönäs 
 
Fredag 7 oktober UGGLEJAKT, Råda säteri 
    
Söndag 16 oktober FIXARDAG, Härsjönäs 
 
Lördag 3 december FACKELTÅG, Pixbo              
 
 

 
 

FRILUFTSFRÄMJANDET MÖLNLYCKE  
molnlycke@friluftsframjandet.se 

 

I samarbete med  
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Mölnlycke lokalavdelning har 
tillsammans med 6 andra 
lokalavdelningar tagit över 
driften av Härsjönäs lägergård 
som ligger vid lilla Härsjön. Vi 
vill att denna härliga plats även 
fortsättningsvis skall vara 
tillgänglig för friluftsintresserade 
barn, ungdomar och vuxna.  
 
LEDARTRÄFF 
Lördag 1 oktober kl 16.00 där vi 
utbyter erfarenheter och tips på 
aktiviteter. Övernattning för de 
som så önskar. 
 
MEDLEMSDAG 
Söndag 2 oktober kl 10.00 
Alla medlemmar och grupper är 
välkomna på en friluftsdag. Mer 
info kommer. 
 
FIXARDAG 
Alla som har möjlighet att vara 
med på fixardag söndagen 16 
oktober kl 12-16 är varmt 
välkomna! Passa på att 
kombinera nytta med nöje i skön 
miljö och trevligt sällskap. För 
mer info, hör av dig till: 
maria.sk.nordin@gmail.com  
 
INFO OCH BOKNING 
För mer info om gården och 
bokning: 
http://www.harsjonaslagergard.s
e/bokning/ 
 
 
 

HÄRSJÖNÄS LÄGERGÅRD 
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Du vet väl att du kan hyra våra kanoter till medlemspris.  
Bokning agneta.nilsson@friluftsframjandet.se 
 

 
 
Har du lust att prova på hur det 
är att vara barnledare?  
 
Hör av dig till Tove 
tove.myrback@gmail.com 
så kan du hänga med en av 
våra grupper ut i naturen och 
känna efter om det är något för 
dig! 
 

BARNLEDARE 

UGGLEJAKT 
Fredag 7/10 start 19:00. Badplatsen vid Råda säteri 
Poängpromenad i mörker där reflexer leder dig rätt. Vid målet finns 
grillen tänd och korv och dricka till försäljning, eller ta med din egen korv 
att grilla. 
 
FACKELTÅG TILL TOMTEN 
Lördag 3/12 kl 16.00. Samling, Rådavägen 2, Pixbo (före detta  
Montessoriskolan). Vi går med tända facklor upp till kolarbacken där  
tomten väntar på barnens önskelistor. Grilla medhavd korv eller ät din 
fika vid elden. 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET MÖLNLYCKE 
Facebook: Mölnlycke Friluftsfrämjande 

http://www.friluftsframjandet.se/regioner/vast/lokalavdelningar/molnlycke/ 
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