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TERMINSPROGRAM VÅREN 2019 LUFSARE -06 

Vårens program drar vi igång redan 17 februari med gemensam skridskoåkning av alla 

barngrupper i föreningen i ishallen i Lund, så ta med hela familjen! 

Våra åtaganden som grupp under året är att ansvara för granförsäljningen och upphämtning av 

granar! Detta genererar ett stort tillskott av pengar till vår grupp och det är en nödvändighet för 

att få till en avslutningsresa sommaren 2020. 

Jag samlar in 100 kr/barn varav 50 kr går till föreningen. Det går bra att swisha till Elisabeth 

(0737-270929) eller lämna pengarna till mig vid första tillfället.  

Jag undrar vem som har spritköken hemma? Vi ska byta till gasolbrännare och då behöver jag 

byta in delar av spritköken. Meddela mig vad ni har hemma. 

 

Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

17/2 

söndag 

Ishallen Lund, kl 15-17 Skridskoåkning 

Det är gratis entré för 

Lufsarbarnen 

Alla tar sig dit själva. 

Anmäl om ni kommer 

senast 10/2 till Elisabeth 

Även ev skridskohyra (70 

kr/person) meddelas 

veckan innan. 

15/3 

fredag 

15.20-18.00 

Samling Coops parkering, 

viktigt att hålla tiden, vi 

ska vara i Malmö 16.00 

Inomhusklättring på 

Klättercentret i Skåne 

Kostnad 800 kr för hela gruppen. 

Klätterskor finns att hyra för 40 

kr/par. Det går bra att klättra i 

egna inomhusskor. 

Anmäl om ni kommer 

senast mån 11/3. 

Jag behöver hjälp att 

skjutsa in barnen, har 

plats till 4 barn i min bil. 
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Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

6/4 

lördag 

11.00-13.30 

Sandvägens parkering 

Cykelutflykt 

Vi kommer att cykla både på 

grusvägar och vita slingan.  

Nypumpade cyklar, 

cykelhjälm, egen matsäck 

och extra dryck. 

1 vuxen behövs 

27/4 

lördag 

10-15 

Samling Coops parkering 

Vandring till vindskydd 

Matlagen planerar och lagar 

lunch  

Barnen står för planering, 

inköp och tillagning.  

1 vuxen behövs  

30/4 

tisdag 

19.30 

Samling Coops parkering 

Valborgsmässoafton  

1 fackla/barn delas ut vid 

Konsum och sedan går vi ner 

tillsammans till bålet som tänds 

av våra facklor. 

En vuxen/barn ska gå 

med och ansvarar för sitt 

barn vid fackeltåget. Blöta 

handdukar packas med 

om olyckan skulle vara 

framme. 

18/5  

söndag 

9-16  

Samling Coops parkering 

 

(Har inte fått OK på 

datumet av Ingemar) 

Paddling  

Exakt tid och avslut på 

paddlingen är svår att planera.  

Vi får återkomma under dagen 

för hämtningen. 

Egen matsäck som räcker 

till både lunch och fika.  

Samling vid Konsum. Vi 

kör gemensamt till 

förrådet och packar 

kanoter och utrustning. 

Hjälp att köra ut släpet 

och att hämta släpet. 
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Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

8-9/6 

lördag-

söndag 

Mer information kommer 

men samling ca. kl. 9.00 

på Coops parkering åter 

tillbaka ca. 14.00 på 

söndagen.  

Terminsavslutning med vandring 

på Backaleden och övernattning 

i Vantalängan.  

Vi sover i medhavda enklare 

vindskydd. Här får man grilla. 

Vi behöver minst 1 medföljande 

förälder som kör med barn och 

packning i egen bil. 

Vi kommer att köra till Brösarp 

och parkera bilarna på lämplig 

plats. 

 

Vi behöver ta ut en läger-

avgift på 100 kr/barn. 

Lunch, middag och 

frukost fixar ni själva i era 

matlag. Tänk på att det 

kan vara bra att ta med 

en egen liten fika till 

vandringen samt något 

gott till kvällen. 

Vi lunchar på en pizzeria i 

Brösarp innan vi kör 

tillbaka på söndagen.  

Se även packlistan. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Extra kläder efter årstid 
         

Regnkläder 
         

Vantar och mössa (Hitta vilse)  
         

2 plastpåsar som passar dina fötter och extra strumpor 
         

Sittunderlag 
         

Visselpipa (Hitta Vilse) 
         

Plåster (vi ledare har med oss 1:a hjälpen) 
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Dryck (gärna både kall och varm) 
         

½ liter vatten 
         

Kåsa, tallrik, bestick 
         

Frukt eller liten fika som mellanmål 
         

Matsäck  
         

Diskpåse (en plastpåse att lägga använda bestick och kåsor i.) 
         

Kniv  
         

 

MEDLEMSKAP 

För att vara med i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du försäkrad 

när du deltar i våra aktiviteter 

 

Vi ser gärna att också en vuxen eller att 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 

samt följande förmåner: 
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För mer information om förmånerna gå in på vår hemsida. En del gäller endast familje-

/vuxenmedlemskap. 

Om ni inte kan komma, hör av er till mig senast kl. 9.00 samma dag, gärna via sms. 

Jag ser framemot en härlig termin tillsammans med era barn! 

 

Hälsningar 

Elisabeth Hoff  

elisabeth@framtidsvalet.se                     

0737- 27 09 29 
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