Hej alla Strövare!
Nu har det blivit dags för din första termin som strövare och vi kommer att
träffas på olika platser så att vi tillsammans kan upptäcka nya och spännande
platser runt Genarp.
Vi kommer också att stanna ute i naturen lite längre en del gånger så att vi
hinner med lite längre vandringar eller andra aktiviteter. Det är fortfarande
väldigt viktigt med den fria leken där du har möjlighet att utvecklas till en trygg
kille eller tjej i naturen och där du får möjlighet att upptäcka både kompisar och
vad naturen har att erbjuda allt från växter och djur tills fantasin sätter
gränser för lekar och utmaningar.
Vi kommer att träffas följande lördagar och söndagar;
Lördag 7 september kl. 11-15 Kullaläger
Obs! Anmälan har skett i samband med betalning se särskilt mailutskick.
Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan) kl. 11.00
Vi ledare kör ut till Billarp-Dörröd så ta med din bilbarnstol. Om du inte vill
åka i våra bilar går det självklart bra att åka med mamma eller pappa, hör
bara av dig till oss så vi inte står och väntar på dig.
Tillbaka kl. 15.00
Söndag 22 september kl. 10-12.30
Samling; Parkeringen efter Häckeberga slott (slottets entré ska du ha på din
högra sida) kl. 10.00 Tillbaka kl. 12.30
Vi kommer att introducera kniv och täljteknik samt säkerhet kring kniv och
täljning. Du som har egen kniv får gärna ta med den. Det är också bra om du kan
ta med dig en potatisskalare för det är med den vi börjar träna in rätt
täljteknik.
Kniven ska vara utrustad med en parerstång som hindrar handen att glida ner på
bladet och slidan ska vara ett bra skydd för både kniven och den som bär den så
att man inte kan tappa kniven t.ex. en rem med tryckknapp över knivskaftet. Vi
har fått in förfrågan om sambeställning av knivar, någon mer som är intresserad
så hör av er till oss så görs beställningen via friluftsfrämjandets shop på
hemsidan.

Lördag 5 oktober kl. 10-14
Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan) kl.10.00 Tillbaka
kl. 14.00
Vi kommer att ha vår första vandring så packa ner en vanlig matsäck samt
komplettera med något lättare t.ex. frukt och extra dryck.
Lördag 19 oktober kl. 10-13
Samling; Medborgarhusets parkering kl. 10.00 Tillbaka kl. 13.00
Idag kommer vi att laga vår gemensamma lunch på stormkök så du ska ha med dig
tre olika rotfrukter, ½ liter vatten, potatisskalare, kniv om du har, skärbräda,
kåsa/tallrik för ”soppgryta”, sked och något att dricka.
Söndag 10 november kl. 10-13
Samling; Vid Häckeberga sjön (sväng höger innan sjön, sväng sedan in på första
vägen till vänster, stanna efter bron) kl. 10.00 Tillbaka kl. 13.00
Torsdag 28 november kl. 18.30- ca.20
Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan) kl. 18.30
Ikväll får du gärna ta med dig hela din familj för vi kommer att avsluta terminen
med en kort mörkervandring. Ikväll är det bra om du har med dig en ficklampa
(mamma och pappa kan också ta vars en med sig) och något att mumsa på. Vi
kommer även att elda så för er som vill grilla något går det bra.

Vi kommer även att lägga ut programmet på hemsidan och ska försöka att lägga
ut någon bild också allteftersom vi har varit ute, så gå gärna in och titta på
www.friluftsfrämjandet.se/genarp Om ditt barn inte får medverka på bild utan
namn på hemsidan är det därför viktigt att vi får reda på det.
Med dig ut i skogen behöver du ha matsäck, gärna något varmt att dricka
om det är kallt ute, något att sitta på, kläder efter väder, extra kläder
(åtminstone strumpor och vantar) och plastpåsar att stoppa i stövlarna om
dessa blir blöta.
På fötterna vill vi att du ska ha ett par stövlar på dig så slipper du tänka på var
du sätter fötterna när du går!
Vi ledare kommer att samla in 50 kr/barn denna termin som kommer att gå till
inköp av material till gruppen. Var vänlig och ta med er jämna pengar i ett
kuvert märkt med barnets namn vid första tillfället så underlättar ni för oss.
Viktigt; Informera oss om barnet har någon allergi.

Då vi upptäckt att en del barn inte är medlemmar i friluftsfrämjandet ber vi er
att kolla upp ert medlemskap. Om ni inte är medlemmar, gå in på hemsidan där ni
lätt kan ansöka om medlemskap. Tänk på att ni ska vara medlemmar i Genarps
lokalavdelning, gärna familjemedlemskap så stödjer ni föreningen! Det är viktigt
att ert barn är medlem så att försäkringen gäller om det skulle hända något
när vi är ute i skogen.
Vi vill även att ert barn visar upp sitt medlemskort vid första tillfället.
Om du inte kan komma någon av gångerna så vill vi att du hör av dig till
någon av oss senast kl. 9.00 samma dag via sms.
Vi ledare har alltid våra mobiler med oss ifall ni eller vi behöver nå varandra.

Vi ses i skogen!
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