HÖSTEN 2018 FÖR VUXNA FRILUFSARE – ”VUXEN-MULLE”
Vi är en liten grupp som tänker frilufsa tillsammans några gånger per termin runt om i Skåne. Vi samlas i
Genarp och beroende på vart vi ska så samåker vi ut till startpunkten/slutpunkten för dagen. Den som inte
har bil kan med all säkerhet åka med någon annan. Vi hoppas det finns några fler som vill följa med oss.

Datum

Söndagen
2 sep

Söndagen 7
okt

Tid

Plats

10-16

Hällevik - Stenshuvud med mera – 10 km
Vandring 26 i Rundvandringar Mera skånes kust.
Vi går en spännande vandring bland annat längs Rörums norra å vid Stenshuvuds
nationalpark och längs ädellövskog. Vi möter fiskebodar och det välbesökta
Knäbäckskapellet. Vid åns utflöde lär kustremsan vara Österlens i särklass vackraste.

9-16

Hovdala – 9 km
Vandring 20 i Rundvandring rofyllda platser
Enligt beskrivningen så är luften lättare att andas här. Vad det beror på är svårt att
förtälja men vi ska undersöka detta. Det är ett mycket vackert tidigare övningsfält för
militären som numera erbjuder ett vidsträckt fält- och skogsområde för olika
fritidsaktiviteter.
Bökeberg - 13 km
Vandring 17 i Rundvandring Mitt skåne.

Söndagen
4 nov

Lördagen
8 dec

10-16

10-15

En vandring med vildmarkskänsla mellan Svedala och Klågerup. Strövtåget omfattar
fågelsjöarna Eksholmssjön och Fjällfotasjön. Medtag gärna kikare!

Dagstorp – 7 km
Vandring 16 i Rundvandring rofyllda platser
Vi avslutar terminen med en vandring norr om Dagstorpssjön. Vi vandrar längs badvikar,
ängsmarker och trollska skogar och letar kanske efter tomtar i december.

Har Ni några frågor så ring oss gärna. Hoppas att vi ses!

Åsa Englund

040 - 480491

0733 - 325 866

Anette Engström

040 - 480546

070 - 5440 546

GENARP

www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp

UTRUSTNING
Ta med dig god fika att njuta av i naturen och låt oss hoppas på härligt väder.
Vi träffas alltid vid Genarpsskolans parkering som startpunkt för samåkning. Sluttiden är preliminär och
anpassas efter turen. Vi bidrar med bensinpengar till de som kör, så ta med lite pengar. Du får gärna
prova en vandring utan att vara medlem.

MEDLEMSKAP
För att vara med flera gånger 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 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 lokalavdelning. Medlemskap i Friluftsfrämjandet
ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år samt ett flertal rabatter/förmåner:

För mer information om
förmånerna gå in på vår
hemsida.

GENARP

www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp

