
Friluftsfrämjandet är entrén till tusentals nya 

upplevelser. 

”Prova på” en gång och pröva oss. Därefter 

krävs medlemskap (bl.a. av försäkringsskäl) 

Matsäck medtages på alla vandringar.             

Vid gemensam bilåkning – delas kostnaden. 

Medlemsavgifter: 

Medlemmar:      Barn   Ungdom   Vuxen  Familj 

      0-12      13-25       >26 

Helår:      100:-       170:-      360:-    530:- 

 

Det här ingår i medlemskapet: 

* tillgång till 60.000 aktiviteter över hela landet 

* förbundets kamp för bevarandet av 

allemansrätten och förbättrad folkhälsa genom 

friluftsliv. 

* Tidningen Friluftsliv 4 ggr./år. 

* Tillgång till vår postorderservice Utebolaget. 

* Friluftsfrämjandets hemsida. 

* Försäkringar. 

 

Så här blir du medlem: 

Gå in på hemsidan: www.friluftsframjandet.se 

Tryck dig fram via ”Engagera dig” 0ch därefter 

”Ta del av det roliga”, fyll i, skicka och vänta 

snällt på att allt det roliga kommer till dig! 

        VÄLKOMMEN! 

Friluftsfrämjandet i Landskrona: 

Friluftsfrämjandets Landskronaavdelning 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 

Ordförande: Elisabeth Andersen  0709-621563 

 

Avs:  

Friluftsfrämjandet i             

Landskrona 

Koriandergatan 54 

261 61 Landskrona 
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Vill du ha ett extra program går det bra att ringa 

och beställa hos Erik Videfors på 0702-251912. 

SPRID GÄRNA PROGRAMMET TILL VÄNNER. 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET 

I 

LANDSKRONA 

 
PROGRAM 

 
Hösten 2019 

 
 

 
 

Välkommen till glädjen i naturen. 

Vandringarna och cykelturerna ger dig 

naturupplevelser, gemenskap och fysiskt 

välbefinnande. Friluftsliv är en av de 

bästa formerna för hälsa och rekreation. 

http://www.friluftsframjandet.se/


Vandringar och cykelturer med 
Frivuxgruppen  & sammankomster. 

 13 – 14 augusti. Vandring på Österlen med över-

nattning. Det finns ännu några få platser kvar. 
Kontakta Eva 0709-628739 omgående. 

Söndag 25 augusti. Cykling till Rydebäck Vi av-

njuter den medhavda matsäcken & får utsikt över Ven, 

Öresund och den danska kustlinjen. Både svett- och 

eldrivna cyklar är välkomna. C:a 20 km. t.o.r. Anmäl dig 

till Eva 0709-628739 eller Kenneth 0721-671113 

 
Söndag 8 september. Hven med besök hos Mulle- 

och Strövargruppen där. Vi går runt ön och kommer 

att möta den härliga gruppen barn och ungdomar med 

ledare. Vi kan då köpa grillade korvar och annat, vilket 

kommer att bli en grundplåt till resor och andra äventyr 

för gruppen. Samling vid Venterminalen 09.50 för avfärd 

kl. 10.00. Anmälan till Erik 0702-251912 

 

 Fredag 13 september. kl. 09.30  Cykling till 

Golfklubben i Barsebäck. Det blir en tur på c:a 35 km 

med mellanlandning vid 

sjöarna i Saxtorp innan vi 

smörjer kråset på 

golfrestaurangen. Anmäl till 

Eva 0709-628739 eller Lars 

0730-732097. 

 
Söndag 22 september kl. 12.00 Ridning och 

vandring vis Genarp. 

1 timmes tur på en islands-

hästs trygga rygg. Pris: 500:-. 

För den som väljer att bruka 

sina egna ben kommer vi att 

ha en vandring vid Risen. 

Anmälan: Ridning senast 11/8. 

Erik 0702-251912 eller Lena 0761-612086 OBS – Anm.tid 

Söndag 6 oktober. kl. 10.00  Skrylle – ett frilufts-

eldorado. Skrylle är på många sätt Lunds andningshål 

med ett stort utbud av vandringsleder, grillplatser, gym 

och restaurang. Friluftsfrämjandet driver, tillsammans 

med Lund, Länsstyrelsen och Skånska Landskap verk-

samheten. Anmäl dig till Margaretha 0738-009291 eller 

Conni 0738-177774, då också övrig info lämnas. 

 

Torsdag/Fredag/Lördag 10/11/12 oktober. Gyltan 

vid Skrylle – Spänning i världsklass.  Vi har bokat 

två nätter, då 8 personer i stöten kan få uppleva en natt 

tillsammans med vildsvin, rådjur, dovhjort, grävling osv. 

Vi sitter/ligger i ett 

viltgömsle med 

värme och toalett. 

Panoramafönster 

vetter ut mot 

skogen. OBS! 

Begränsat antal – 

anmäl dig snarast 

till Eva 0709-628739 eller Conni 0738-177774. 

 

Söndag 20 oktober kl 10.00  Mölledammarna 

Vi tar oss upp till trakterna där Söderåsen ”reser” sig och 

skogarna tätnar. I dag kommer vi, förutom en lätt vand-

ring på c:a 3 km, att träffa våra främjarvänner på söder-

åsen som arrangerar en trevlig tipspromenad (kostar 20:- 

i startavgift om du vill vara med). På hemväg blir det en 

avstickare där vi eventuellt kan hitta svamp. Anmäl dig 

till Peter 0709-158495 eller Rita 0709-158427  

  
Söndag 3 november kl.10.00   Djurholmens 

strövområde. Ett fantastiskt vackert område med stor 

vildmarkskaraktär. Här, på Hallandsåsens södra branter, 

är tystnaden och avskildheten det bästa sällskapet (ja, 

förutom alla vi som följer med dit naturligtvis!). Bli inte 

förvånad om vi får syn på en älg eller orrar på flykt. 

Anmäl dig till Eva 0709-628739 eller Lena 0761-612086. 

 

Torsdag 14 november kl. 10.00. Finstorp med 

fest. En härlig vandring i en trakt man aldrig kan få för 

mycket av - bara det är en fest och 

om det då kombineras med att 

det just denna dag firas Ostkakans 

dag är det ett måste att komma 

med ut. Vi bjuder på ostkaka och 

tillbehör, men tag med egen 

dryck, bestick och tallrik.  

Anmäl dig till Erik 0702-251912 

 
Söndag 24 november. kl. 12.30 Termins-

avslutning med brunch och filmvisning. 

I år blir det kanske premiär för många att besöka det nya 

Hotell Öresund vid Sofia Albertina kyrka. Vi (d.v.s. 

Connie) har bokat plats åt oss, men behöver din anmälan 

senast söndagen 17 november. Pris: 229:-/person. 

Anmälan och info: Connie 0702-441599 OBS! Anm.tid. 

 
Lördag 28 december kl. 10.00  Vandra ner jul-

maten och fyll på igen. Vi samlas vid Ur och Skur i 

Lill-Olas och går utmed kusten till Sundvik, där Conni 

lovat bjuda på ”aebleskiver” (för den oinvigde är det 

en dansk delikatess med mer läcker smak än högt 

näringsinnehåll). Anmäl dig till Erik 0702-251912 

eller Lena 0761-612086 

 

Sönd. 23 februari 2020 kl. 16.00 vankas det teater 

i Helsingborg. Vi har möjlighet att till rabatterat pris  

få se ”Äppelkriget”.  Kontakta Eva 0709-628739 
 

Glöm inte att ta med matsäck och sittunderlag. 

 
 Samlingsplats – om inte annat anges – är parkerin-gen 

vid Idrottshallen (Idrottsvägen).  

Styrelsemöten under hösten: 8 sept; 24 oktober 
och 24 november. Medlemsmöte med info vid de 
olika arrangemangen. 


