
 

Tack  
alla ni fantastiska ledare som ser till så att en massa barn i Genarp med omnejd får härliga 

upplevelser i vår natur! Nu tror jag alla grupper haft sin terminsavslutning och går in i julörberedelser 

och julemys. 

I år har vi haft en massa träffar i grupperna, åkt skridskor i Lunds ishall på Sportlovet, firat Valborg, 

haft ett par ledarträffar bl.a en med vattentema, haft kul på Kullalägret, ordnat Mörkervandring och 

nu avslutar vi året med granförsäljning. 

I år är även första gången vi försöker få statliga bidrag via Studiefrämjandet genom att vi skickar in 

närvarolistor på grupperna, såsom vi gör till kommunen. Tack för ni försöker fylla i listorna fast det är 

nytt och kanske lite jobbigt. Men det hjälper oss att kunna köpa in nytt material och skicka folk på 

utbildningar.  

• Söndagen den 17 februari har vi hyrt lilla rinken på Lunds ishall så alla grupper kan komma dit 

och njuta av skridskoåkning. Planera in en träff med er grupp – och se till att det finns ledare 

eller extra föräldrar med. I vintras var det uppskattat. Undrar ni något, kontakta Christel som 

håller i detta. Christel.meijerhoffer@friluftsframjandet.se 

• Vi måste dessvärre lämna vårt material & kanotförråd i mars  och vi letar just nu för fullt 

efter ett annat, vilket inte är så lätt. Har ni tips eller kontakter kontakta styrelsen på 

genarp@friluftsframjandet.se Vi kommer behöva all hjälp vi kan få med att flytta våra saker 

när det är dags, samt att städa det gamla. PÅ kvällen kommer vi därför ”belöna” alla ledare 

med en middag. 😊 

• Nedan finns några datum att hålla koll på under 2019 när ni gör er terminsplanering. 

 
17 februari kl.15-17 Skridskoåkning i Lunds Ishall för alla grupper 

med ledare. 

7 mars kl.19 Årsmöte 

Slutet av mars Förrådsflytt & städ med efterföljande 
LEDARMIDDAG 

30 april kl.1930 Valborgsfirande med fackeltåg för mullebarn 
och uppåt. (Strövare 10 förbereder o håller i 
det) 

v.27 Ledarveckan i Idre (läs mer på hemsidan) 

Augusti/september Kullaläger, för andraårs Mulle och uppåt. 

Trol 31 augusti Genarpsdagarna där vi visar upp oss och steker 
krabbelurer. 

 Ledarträff 

Trol 26 oktober Mörkervandring 
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• I år har vi använt bidrag från Crafoordska stiftelsen till inköp av fjälltält och brännare. 

Pengarna från Gustav V:s 90årsfond var öronmärkta till utbildningar. Nästa år kommer vi 

få 10 000kr från Crafoord som ska användas till inköp av nya paddlar och annan 

paddlingsutrustning. 

• 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. Det finns även täljknivar att låna. 

• Skicka in era program 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  
• Tänk även på att fortsätta lägga upp ert äventyr på hemsidan så ni kan ta närvaro & ICE 

uppgifter smidigt i era mobiler, samt att vi enkelt kan ta fram uppgifter som behövs för att 

söka kommunala samt statliga pengar. 

 

 

Låt äventyret börja! 

/Styrelsen 
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