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            Friluftsfrämjandet i Genarp 

Välkomna tillbaks till en ny termin som Strövare, ja det 
stämmer. Nu är vi Strövare! Vi kommer att göra många 
roliga saker denna termin, som tex använda kniv, göra upp 
eld, laga mat och framförallt leka och ha roligt i naturen. Vi 
träffas som vanligt på parkeringen, men vi kommer ha en ny 
plats att vistas på. 

OBS! Nya tiden kommer vara 10.15 till 12.45 

17/2 Skridskoåkning i Lilla rinken 
på Lunds ishall, kl. 15-17. 
Barnen har föräldrar med sig. 

Se tidigare info, 
för er som anmält 
sig. 

3/3 Vi går till vår mötesplats som 
vanligt. Knop&Knivträning! Vi 
gör pinnbröd över öppen eld. 
Naturlekar återkommande 
Glöm inte visa upp 
medlemskort och betala 100 
kronor till Sunita, kontant el. 
swish på 0709-60 28 36 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 
extrakläder 

17/3 Vi bygger koja/konstverk av 
naturmaterial, och använder 
knop och kniv. Vi grillar korv. 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 
extrakläder 
 

31/3 Bygga vindskydd, bakom 
vindskyddet. (flagglina-SO, 
pressenning-RW) 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 



 

GENARP  
www.friluftsframjandet.se/genarp 

 
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp 

 

Barnen tar med vad dem hitta 
hemma i kyskåpet till en  
Önskesoppa 

extrakläder 

28/4 Vandring på Risen. Vi lagar 
strövargodis, blåbärs och 
nyponsoppa på stormkök. Vi 
tar med karta och kompass. 
Hämtning på Biblioteket park. 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 
extrakläder 

12/5 Vi går till Studadammen och 
håvar. Vi samlas på 
parkeringen vid biblioteket. 
Vi leker ”gömma nyckel”. Vi 
lagar korvgryta. 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 
extrakläder.  

26/5 Vi vilar i vindskydd, vi lagar 
spagetti & köttfärs och grillar 
marschmellow. Medtag 
liggunderlag och sovsäck. Obs, 
tiden 14.00-18.00 

Medtag matsäck, 
fika och frukt, 
sittunderlag och 
extrakläder 
 

  

KONTAKTUPPGIFTER – LEDARE  
HAR NI NÅGRA FRÅGOR SÅ HÖR GÄRNA AV ER TILL NÅGON AV OSS LEDARE. 
MEDDELA OSS OM BARNET INTE KAN KOMMA PÅ EN TRÄFF. OM DET ÄR SAMMA 
DAG, KONTAKTA OSS VIA SMS ELLER TELEFON  
 
 
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	
	

Sunita	Odenmar	
sunita.odenmar@outlook.com	
0709-60	28	36	

Johnny	Hulthén	
johnnybob@telia.com	
0707-31	77	59		

Roger	Wisén	
rogerwisen@yahoo.se	
0705-78	05	18																																		
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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	medlemsförmåner.	För	information	om	förmånerna	gå	in	på	vår	hemsida.	En	del	gäller	
endast	familje-/vuxenmedlemskap.	
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