december

(Forts.)

Tis 3 Bastukväll
Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före bastun!

Sön 15 Vandring i Alljungen
Vi avslutar årets vandringar med att traditionsenligt gå
något av spåren som finns i anslutning till vår stuga i
Alljungen. Denna gång går vi Gula & Blå spåren fram
och tillbaks till Nävragöl, c:a 9 km. Den som inte vill gå
så långt kan hänga på och bara går ett spår, c:a 5 km.
Vid framkomsten finns möjlighet att ansluta till Bastu- &
Lögarbadet (Se nästa programpunkt).
Anmälan senast den 9 december till
Ulla  0708-165370 eller Bitte 0455-47928

Sön 15Bastu- & Lögarbad i Alljungen
Kl. 13 till 15.30
Bastun hålls ångande varm mellan kl. 13 och 15.30.
Isvaken väntar på att få ge svalka efter bastubadet!
Föreningen bjuder på gröt och skinkmacka i storstugan.
Förutsättningen för mat är att vi blir tillräckligt många
som gör föranmälan senast 12 december till Tommy
0709-651131

Alljungen
Stugan hålls öppen
varje helgfri lördag
& söndag kl. 10.30
- 15.30 under tiden
september t o m maj.
(stängt från jul t o m
trettonhelg, samt påsk)
0455-922 98

PROGRAM

Sektionsansvariga
Vandring:

Ulla Holm
0708-165370
Britt-Marie Larsson 0455-47928
Långf.skridskor: Ebbe Karlsson
0455-14408
Kanot:
Anders Kumlin
0761-264311
Stuguthyrning: Pelle Andersson 0455-47928
Stugfogde:
Tommy Åstrand
0709-651131
Barn & ungdom: Lena Salnäs e-post: lenasalnas@gmail.com
Web-ansvarig: Ann-Kristin
Blomquist Olson 0705-317230
E-post till styrelsen: karlskrona@friluftsframjandet.se

Långfärdsskridskor
Ledarledda turer anordnas av Friluftsfrämjandet under perioden
december t o m mars. Information om turer, isförhållanden,
evenemang mm. ges på telefonsvarare, på nätet eller via mail.
För information, se skridskonätet: http://www.lss.skridsko.net/
eller kontakta Ebbe 0455-14408 el. SkridskoEbbe@gmail.com

Hemsidan
Friluftsskoleverksamheter
I vår kommun är följande förskolors friluftsskoleverksamhet ackrediterade av Friluftsfrämjandet:




Ankaret
Nätet
Skärgårdens Montessoriförskola

Vi söker ledare till vår ideella
friluftsskoleverksamhet!
Kontaktperson för barnverksamheterna är Lena Salnäs
e-post: lenasalnas@gmail.com

Ta för vana att även besöka vår hemsida regelbundet!
Här informerar vi om eventuella kompletteringar och
ändringar i programmet som kan tänkas uppkomma på
grund av väderförhållanden och andra omständigheter!
Adressen är: www.friluftsframjandet.se/karlskrona

Stugan går bra att hyra!
Ring Pelle för mer info  0455-47928

H
Hösten
2019

Medlemmar har viss rabatt!

Medlemsavgifter
Barn

Ungdom

(0-12 år)

(13-25 år)

100:-

170:-

Vuxen
(> 26 år)

360:-

Familj
530:-

I samarbete med

augusti

Sön 8 Vandring Torsåsleden
Välkommen till höstens första söndagsvandring som blir
sista etappen av Torsåsleden. Vi börjar i Håknebo där vi
avslutade i våras. Vi går söder ut mot havet och Fulvik. Vi
passerar sju stora sandstensblock, lämningar från
bronsåldern. Lite längre fram går vi förbi ett gravfält med
flera stensättningar. Under vandringen går vi förbi
Stufvenäs Gästgifveri och snart är vi framme vid kusten.
Efter målgången i Fulvik går vi en runda ut på naturreservatet Örarevet som ligger på en rullstensås.
Vandringen blir c:a 12 km lång och vi räknar med två
fikapauser längs vägen.
Vi samlas på samåkningsparkeringen vid Karlskrona
Möbler kl. 9.00.
Anmälan senast måndagen den 2 september til Ulla
0708-165370 eller Bitte 0455-47928

Paddling med kajak
För dig som är intresserad av kajakpaddling finns
möjlighet till detta genom vårt samarbete med Ronneby
lokalavdelning. De genomför kvällspaddlingar längs
blekingekusten varje torsdag tiden maj – september.
För närmare info om deras program, se hemsida
www.friluftsframjandet.se/ronneby

Mountainbike
Följ med Hanne och Martina på cykeltur under hösten.
Ingen tidigare erfarenhet krävs och vi anpassar fart efter
sällskap. Under turen står naturupplevelsen i centrum
och vi hjälps åt att ta oss uppför, nedför och över
eventuella hinder. - Turer läggs upp på hemsida!.
Frågor besvaras av Hanne 073-1012880 eller Martina
0708-489147.

Äventyrliga familjen
Vi kommer att ha en avslutande träff med befintlig
besättning i observatoriet på Chapmanskolan i
september. - Kolla hemsidan för exakt datum!
Vi hoppas några andra vill ta över äventyrliga familjen!
För kontakt, ring Erik 0733-367400 eller möt oss i
Wämöparken den 8:e augusti 13-17!

Fre 3

Tors 8

Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före bastun!

Kräftskiva i Alljungen
Vi återkommer på hemsidan angående datum och form
för intagande av årets kräftskörd.

Denna dag kommer det att genomföras ett event på
temat Geocaching i Alljungen.
Samling sker vid en av grillplatserna, skyltning från
stugan. - Medtag gärna fika!
Läs mer om ämnet på utövarnas internationella
hemsida www.geocaching.com .
För frågor/anmälan kontakta Git, e-post:
bladgrodan@hotmail.com eller 0732-04 2818

Sön 27 Vandring Blekingeleden
Denna höstsöndag vandrar vi ytterligare en
delsträcka på Blekingeleden. Vi startar i Kråkerum
och går väster ut genom Duverum, Kättilsboda,
Flyeboda mot dagens etappmål Älmtasjön. Denna
vandring blir c:a 12 km. Ta med fika för två stopp.
Vi samlas på samåkningsparkeringen vid Karlskona
Möbler kl. 9.00 för samåkning.
Anmälan senast måndagen den 21 oktober till
Ulla 0708-165370 eller Bitte 0455-47928

Tis 24 Bastukväll
Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före bastun!

Sön 29 Vandring Blekingeleden
Vi fortsätter på etapp 5 från norra Öllesjö till Järnavik, c:a
14 km. Vi går söder ut längs Törnerydsvägen som slingrar
sig från skogsbyggd i norr till odlingslandskap i söder fram
till Järnavik, en av Blekinges mest kända hamnar. Ta med
matsäck för två stopp.
Samling på Luddwes parkering i Nättraby kl. 9.00 för
samåkning.
Anmälan senast måndagen den 23 september till
Ulla 0708-165370 eller Bitte 0455-47928

Vi grillar korv med pinnbröd, testar på naturparkour,
kollar Mulle-tv, cyklar över stock och sten,
geocachar.Skogsmulle kommer på besök och andra
spännande äventyr och överraskningar.
Läs mer på hemsidan!

september

kl. 12 - 14

Höstens kursomgång i tenntrådsbroderi startar.
För mer info, kontakta Ulla 0708-165370

Familjedag i Wämöparken

Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före bastun!

Lör 26 Geocaching i Alljungen

Tis 10 Studiecirkelstart

kl. 13 - 17

Tis 27 Bastukväll

Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före
bastun!

Tis 10 Bastukväll

Kräftfiske i Alljungen
Fredag – söndag
Är du intresserad av att delta, så ring
Kenneth 0709-544444 för föranmälan/info.
Vid intresse och kräfttillgång fiskar vi även vid andra
tillfällen under augusti månad.

Tis 22 Bastukväll

oktober
Tis 8

Bastukväll
Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före bastun!

Lör 12 Arbets-& aktivitetshelg i
Alljungen kl. 09.30 - 15.00
Sön 13 Vår anläggning behöver din hjälp denna helg.
För vår planering behöver vi veta i förväg att du kommer.
Ring och säg att du kommer till
Arne 0733-529756 eller Tommy 0709-651131

november
Tis 5

Bastukväll
Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före
bastun!

Sön 10 Vandring Mollsjön, Gammelstorp
Denna novembersöndag tänker vi ta oss runt ett av
spåren vid Mollsjön i Gammelstorp. Vandringen blir
c:a 8 km lång, så det blir bara en fikapaus.
Samling för samåkning vid affären i Tving kl.
9.30.Anmälan senast den 4 november till
Ulla  0708-165370 eller Bitte 0455-47928

Tis 19 Bastukväll
Bastun hålls öppen kl. 18 till 20.
Deltagaravgift 10:- för medlem (Ej medlem 20:-)
Nyttja gärna något av våra spår i Alljungen före
bastun!

Forts.

