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TERMINSPROGRAM VÅRTERMINEN 2019 LUFSARE 04/05        
 
Välkomna till ny spännande hösttermin i Lufsarnas tecken! Nu är det  dax att packa ryggsäckarna igen 
och dra ut på äventyr.  
 
Denna terminen förbereder vi oss inför sommarens avslutningsresa! Bra jobbat alla med 
granförsäljning och insamling av granar efteråt. Överskottet ger ett jättebra tillskott i reskassan. 
 
Meddela helst några dagar i förväg om ni har förhinder som ni vet om. Det underlättar för oss ledare 
med planeringen av transport mm. 
 

Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

13/1 
söndag 

10-15 Coop 

 

Insamling	av	granar Flera par vantar. Vi grillar 
korv till lunch. Ledarna fixar 

17/2 
söndag  

Se hemsidan och samåk med 
andra! 

Skridskoåkning	ishallen	i	Lund.	Se	
info	på	hemsidan	om	tider	 

Skridskor, hjälm, rena kläder 
utan grus. Man kan hyra 
skridskor på plats 

22/3  
fredag 

17.30 -20 samling Sandvägens 
slut 

Chill	o	grill	vid	lilla	grillplatsen	(nya)	
Vi	beslutar	om	avslutningsresan!! 

Ta med egen grillmat och 
dryck  

13/4 
lördag 

10-14 Samling Coop och 
hämtning Coop 

Vi beger oss till Trollskogen vid 
Torna Hällestad. Lagar mat med 
stormköken 

Bra kängor att gå i. Ledarna 
fixar handling av mat 

12/5  
söndag 

9-13 Vattenmöllan, 
Friluftsfrämjandets blåa bod 

Hålla i korvgrillning till tipsrundan 
och gå den själva 

 

19/5 
söndag 

10-16 samling och hämtning 
Coop 

Paddling i Kävlingeån. Silvåkra till 
Örtofta är planen � 

Ledarna fixar mat. 
Ombyteskläder om ni blir 
blöta… 

30/6 – 
7/7 

Avfärd tidigt!  Läger/Avslutningsresa Mer info senare 
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UTRUSTNING 
Packlista/klädsel för dagsturer: 
Använd en ryggsäck som sitter skönt på, helst har den rem över bröstet och gärna avbärarbälte över höften 
Bra stövlar eller kängor på fötterna  
Kläder efter väder 
Extra kläder i ryggsäcken (sockor, vantar, byxor, varm tröja och regnkläder) 
Minst två plastpåsar (om stövlarna blir våta inuti så tar du dessa utanpå ett par torra sockor) 
Sittunderlag 
Kåsa eller mugg 
Spork (eller sked och gaffel) 
Visselpipa (helst i fickan och fästad vid t.ex midjan på dina byxor, ska inte ligga i ryggsäcken) 
Mat (Även om ledarna fixar mat så ta alltid egen dryck och mellanmål) 
Dryck (både kall och varm) 
+ en flaska med vatten (viktig som både extra dryck, att släcka eld med eller att tvätta sig med) 
Plåster (ledarna har alltid 1:a förband med sig) 
Toarulle med lite papper 
Kniv  
Knoprep 
 
Och du, packa din ryggsäck själv med lite hjälp av någon vuxen så hittar du lättare! 

 

Vi ses i skogen!  

 

LEDARE  
 
Ola          Marie        Tommy       Helene     Christian 
(Bonder)         (Björup)           (Persson)            (Hansson)          (Grandi) 
0723-506404    0733-628521      0725-868195      0733-708959     0705-111022                   
 
Kom ihåg: meddela oss som står och väntar, om du inte kan komma � 

 
MEDLEMSKAP 
För att vara med i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du försäkrad när du deltar i 
våra aktiviteter. 
 
Medlemskapet kostar:  
Medlemskategorier Avgift per år(kr) 
Barn: 0-12 år 100 
Ungdom: 13-25 år 170 
Vuxen: 26 år och äldre 360 
Familj: Personer skrivna på samma adress 530 
 
Vi ser gärna att också en vuxen eller hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår förening. Enklaste 
sättet att blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps lokalvadelning. Medlemskap i 
Friluftsfrämjandet ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år och ett antal förmåner, information om dessa 
finner du på vår hemsida. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap. 


