Hej!

Sommarlov och semester. Efter en lång och varm vår så återgår
vädret till det vanliga svenska när det blivit sommarlov 😉

GENARP

FRILUFTSFRÄMJANDET

Vi i styrelsen vill tacka för denna termin och önska en trevlig och skön
sommar. Samtidigt vill vi informera om några saker innan höstterminen
drar igång igen.
• Kul på hjul & fötter är igång i år igen. Se mer info på hemsidan (inom
kort) eller på fb.
•

Fortbildningar finns som ni kan anmäla intresse till genom att maila
Christel i styrelsen (christel.meijerhoffer@friluftsframjandet.se)
o UTBLICK, en helg (12-14 oktober) fylld av olika fortbildningar
& workshop samt prova på aktiviteter. Hålls på Isaberg i
Småland. Vi kan enbart skicka (&betala avgiften för) ett fåtal,
så anmäl ditt intresse till Christel innan den 28 juni.
https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/fortbildnings
helgisaberg/
o Lekfull orientering. Lämplig för Strövarledare. 13okt.
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hittaaventyr/friluftsevent/friluftsevent/lekfull-orientering/
o Skapande täljning. 6 oktober.
https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hittaaventyr/friluftskunskap/djur-och-natur/skapande-taljning/

•

Är det någon som skulle vilja vara med och starta upp
NATURPARKOURverksamhet i Genarp? Hör av dig till Christel.
Kommer finnas en kurs i september. Läs mer om vad det är:
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gorvi/samhallspaverkan/aktuella-fragor-och-projekt/naturparkour/

•

Vi har köpt in ytterligare en kanadensare till föreningen och är på
gång att köpa in 2 kajaker. Skoj!

•

Påminner om Familjedag, för ledare, den 14 september med tema
VATTEN. Här kommer man kunna prova på olika aktiviteter så som
paddling, håvning ev SUP. Vi håller grillen igång – om det inte är
eldningsförbud.

•

HÖSTEN. I höst ska alla grupper lägga upp sina aktiviteter på
hemsidan. Det underlättar för medlemmar att hitta oss, samt för oss
nu när vi ska ha kontaktuppgifter på ett tryggt sätt (tänk GDPR) samt
kunna rapportera närvaro. I år kommer vi ansöka om bidrag från

annat håll och då behövs personinformation, vilket vi får in på ett
tryggt sätt via hemsidan.
o Hjälpsidor finns på hemsidan om hur man lägger upp äventyr
Logga in och klicka på ”Skapa äventyr”, så finns de där.
Annars hör av er till styrelsen. Kanske kommer vi hålla en
kort genomgång/workshop om detta innan terminsstart.
Glöm inte att ni kan boka material från förrådet. www.boka.se . Har ni
inga inloggningsuppgifter så kontakta Christian Grandi,
christian.grandi@romele.com Om ni ska på vandring eller övernattning,
tänk på att ni kan erbjuda lånematerial i form utav ryggsäck,
liggunderlag & sovsäck till barnen.
Här kommer några datum för aktiviteter under året:
17-19 augusti

Kullaläger (från Mulle och äldre)

25 augusti

Genarpsdagarna, då vi steker
krabbelurer
Ledarfamiljeträff. Vattentema.
Mörkervandring

14 september
27 oktober

Skicka in era terminsprogram till Anton Larsson anton@textobild.se
så att de kan publiceras på hemsidan. Detta har tre syften:
1. deltagarna kan hämta programmet när som helst
2. programmen arkiveras/används som inspiration av andra
grupper
3. vi visar upp vår verksamhet
Behöver ni inspiration till terminsplaneringen/programmet – kolla
på hemsidan där ni hittar gruppernas tidigare program. Eller hör av
er till en mentor, eller annan ledare – via mail eller i vår FB-grupp;
Friluftsfrämjandet Genarp Ledare.
Se också till att kontaktuppgifterna till ledarna stämmer på
hemsidan.

Låt äventyret börja! /Styrelsen

