
 
 
 
 

Hej alla Strövare! 
 
Nu är våren äntligen på väg och det är dags att komma ut i skogen igen för att 
upptäcka nya och spännande platser i och runt Genarp.  
I höstas upptäckte vi hur roligt det var att laga mat tillsammans och hur 
gott det smakade så det kommer vi att göra mer utav under våren! 
 
Vi kommer att träffas följande dagar; 
 
Söndag 2 mars kl. 12.30-14.30  
Samling och hämtning; Medborgarhusets parkering  
Trots vår i luften och en del snödroppar, vintergäck och krokus i rabatten 
längtar en del av oss efter mer snö… 
Så ta med dig PULKA ELLER ÅKLAPP (INTE SNOWRACER) om det är snö denna dag så 
passar vi på att åka i backen! 
Saknas det snö denna dag tar vi istället en tur på Risen och ser vart vi hamnar! 
Packa ner en liten fika och något varmt att dricka om det är kallt ute. 
 
Lördag 8 mars kl. 10-13 
Samling och hämtning; Naturum Skryllegården 
Idag kommer vi att laga vår gemensamma lunch på stormkök så du ska ha med dig tre 
olika rotfrukter, potatisskalare, kniv, skärbräda, kåsa/tallrik för ”soppgryta”, sked och 
något att dricka så tar vi ledare med oss korv att stoppa i grytan.  
Idag behöver du ingen matsäck med dig om du inte vill.  
 
Lördag 22 mars kl. 10-12.30 
Samling och hämtning; Rockarp (sväng höger innan Häckebergasjön, sväng sedan 
vänster mot Rockarp, fortsätt till parkeringsplatsen). 
Idag kommer vi att göra strövargodis på stormkök så du behöver packa med dig en 
matsäck. 
 
Lördag 12 april kl. 10-13 
Samling och hämtning; Platsen för Kullalägret/Malmö Frisksportstuga, Billarp-
Dörröd (kör mot Dörröd, sväng vänster in på en liten grusväg (INNAN du kommer ut till 
stora vägen, 102:an mot Skurup), följ blå/vita skyltar).  
Idag ska vi titta lite närmare på ”Kullalägret” och utforska miljön runt omkring.  
 
Lördag 26 april kl. 10-13 
Samling och hämtning; Skrylleängskolan, Dalby (kör igenom Dalby mot 
S. Sandby, sväng höger in på Tetravägen som är andra vägen efter Nyvågnskolan). 
Idag ska vi gå till ”Brända tomten” och förhoppningsvis hitta vitsippor längs vägen.  
 



Onsdag 30 april kl. 19.30- 
Samling; Konsum  
I år är det vår tur att gå med i fackeltåget från Konsum ner till valborgsmässobålet vid 
Vattenmöllan där bålet tänds av våra facklor. En fackla/barn delas ut och tänds vid 
Konsum. Minst en av oss ledare går med i fackeltåget men - 
En förälder/barn följer med sitt barn och ansvarar för sitt barn under hela vägen ner 
till bålet. Med dig har du som förälder blöta handdukar i en plastpåse OM olyckan skulle 
vara framme.  
 
 
Torsdag 15 maj kl.17.30-20 
Samling och hämtning; Sandvägens parkering 
Ikväll grillar vi korv som vi ledare tar med oss så du behöver endast packa ner något att 
dricka.  
 
 
Vi kommer 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 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 som bl.a. kommer att gå till inköp av matvaror 
till vår gemensamma matlagning. Var vänlig och ta med dig 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.   
 
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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