Hej alla nnyblivna Lufsaare !

V
Våren 2012

Vi har ju nu i höst blivvit Lufsare, och
h det betyder att vi kommerr att göra mer spännande
och roligaa saker, du koommer också att
a få större annsvar för dig själv
s
och din utrustning
u
när vi är uute.

Här nedann ser du när vi
v ska träffas och
o vad vi ska göra

Datum / tid
23 Septeember
Söndag
11.00 - 116.00
6 Oktobeer
Lördag
09.00 - 114.00
20 Oktobber
Lördag
08.40 - cca13.00
10 Noveember
Lördag
09.00 - 113.00
23 Noveember
Fredag
18.30 - 221.00

Plats
Parkeringeen vid Konsuum
Eventuellt behöver vi hhjälp
med extra skjuts av någgon
förälder so
om följer medd.
Parkeringeen vid Häckeeberga
slott

Aktivitet
A

Bussstation
nen i Genarpp.

Vi
V tar bussen tiill Esarp och ggår hem längss Höje å. Kom
mi
tiid, så att ni intte missar busssen!
Vi
V beräknar ko
omma till Gennarp mellan 13
3-14, ledarna
seer till att barneen kommer ännda hem.
Efter
E
en kortare vandring göör vi upp eld och
o lagar mat i
matlag,
m
ledarnaa fixar mat, taag med dryck och
o frukt.

Vattenmöllan

Vattenmöllan

Vi
V gör en utfly
ykt till Tykarpssgrottan och spanar
s
efter
Fladdermöss,
F

Paddling,
P
vi paaddlar i Häckeebergasjön, deenna gång
kommer
k
vi att öva paddeltekknik, med bla kanotslalom!

Avslutning
A
med
m mörkervaandring, vi kommer
k
ävenn
att
a göra upp eld,
e tag med nnågot att grillla

Som vannligt ska Du ha
h med dig en
e ryggsäck ppackad med följande:
Dryck – gärna någonn varm
Mugg, kkåsa och en skked
matsäck,, kolla vad vi ska ha för aktivitet,
a
ochh hur länge vi
v ska vara ute och anpasssa därefter, glöm
g
inte
frukt!
Sittunderlag och extrra kläder efteer väder
Regnklääder vid behoov
Plåster (L
Ledarna har alltid 1:a förrband med siig)
Extra strrumpor och plastpåsar
p
om
m skor/stövlaar blir blöta
Toarullee med litet paapper
0,5 liter extra vatten (utöver din egen
e
dryck)
-SOM D
DU PACKAR
R SJÄLV SÅ
Å ATT DU V
VET VAD DU
U HAR MED
D DIG !!
Klä Er föör att klara både
b
kyla och
h väta under hela tiden vii är ute.
Ni som iinte betalt meedlemskap, vänligen
v
görr det innan fö
örsta träffen så
s att Ert barrn är försäkraat.
Visa uppp medlemskoort vid först träffen
t
eller sså snart ni fåått det.
Den lokaala föreningssavgiften på 100 kr betalaas till ledarna vid första träffen.
t
Om Ni ffår förhinder någon gång,, hör av Er.
Napoleoon Truedssonn

P
Peter Mårten
nsson

Bengt O
Olof Tjell

napoleonn.truedsson@ggmail.com

ppeterpm@teliaa.com

bengt-ollof.tjell@sand
dvik.com

040 – 977 74 88
0730 – 2266896

0040 – 12 75 05
0
00733 – 66 66
6 04

040 – 444 11 77
070 – 6006 6810

Vi ses i skogen!!!
Napoleon
n, Peter & Beengt Olof

Föräldrar! Vi kan behöva få tag på er medan vi är ute skogen, och vore därför tacksamma om ni lämnar era
mobiltelefonnummer till oss.
Då vi kommer att ordna mat vissa träffar är det viktigt att vi vet om barnet är allergiskt mot något.

Barnets Namn…………………………………………………………….
Förälder: …………………………………

Mobil nr: ………………………..

Förälder: …………………………………

Mobil nr: ………………………..

Eventuella allergier eller övrig information: ……………………………………………………………….
E-mail:……………………………………………………………………………………………………….
(Kan vara bra då vi ska skicka ut kompletterande info om läger mm.)

