
   

 

PROGRAM 2023 

Friluftsfrämjandet Lödde-Kävlinge Lokalavdelning  

 

Styrelsemöte 2023 
Våra styrelsemöten äger rum följande torsdagar och är öppna för alla medlemmar i 
föreningen.  
 
12 januari 
2 februari 
9 mars, årsmöte 
23 mars 
27 april 
25 maj 
17 augusti 
14 september 
12 oktober 
9 november 
14 december 
 
Plats: Var vänlig fråga styrelsen innan mötet då platsen varierar mellan mötena. Många 
möten sker även digitalt.  
Tid: 19.00 – 21.00  
 

Digital ledarträff 
Torsdagen den 19 januari 
 
Digital ledarträff för alla ledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Plats: Teamsmöte  
 
Tid: 20-21 
 
För vem: Alla ledare i föreningen  
 
Ansvarig: Styrelsen Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Anmälan: Vänligen anmäl er till Äventyret på hemsidan, så skickar vi inbjudan.  



   

 

Skräpsamlardag 
Söndagen den 23 april 
 
Vi rensar naturen ren från skräp och får korv med bröd som belöning! 
 
Plats: Bestäms av ansvariga för äventyret  
 
Tid: 10-12  
 
För vem: Föreningens yngre grupper 
 
Ansvariga: Knytte/Mulleledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning. 
 
Anmälan: Uppgifter om anmälan kommer 
 
Kostnad: Ingen  
 

Camp Sol - dagsaktivitet 
Lördagen den 13 maj 
 
En heldag med aktiviteter för alla åldrar!  
 
Plats: Saxtorps sjön  
 
Tid: 10:00 – 16:00  
 
För vem: Alla grupper i Lödde-Kävlinge lokalavdelning  
 
Ansvarig: Styrelsen i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Anmälan: Anmäl gruppen via mail till lodde-kavlinge@friluftsframjandet.se 
 
Kostnad: Ingen  
 
  



   

 

Höstövernattning 
16-17 september 
 
Gemensam övernattning för alla strövare och lufsare som vill sova i tält, vindskydd eller 
hängmatta. 
 
För vem: Föreningens Strövar- och Lufsargrupper 
 
Plats: Ansvariga ledare återkommer 
 
Tid: Ansvariga ledare återkommer 
 
Ansvariga: Strövar-/Lufsarledare i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Anmälan: Vänligen anmäl er grupp till Äventyret på hemsidan. 
 
Kostnad: Ingen  
  

Utbildningsdag för ledare 
Lördagen den 21 oktober 
 
För vem: Alla ledare inom Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Plats: Vi återkommer om plats 
 
Tid: Vi återkommer om tid 
 
Ansvarig: Styrelsen i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Anmälan: Anmälan via äventyr   
 
Kostnad: Ingen  

 
  



   

 

Reflexjakt  
Fredagen den 10 november  
 
Alla grupper med familjer är välkomna på vår traditionella reflexjakt. En spännande tur i 
mörkret med en mindre runda för de minsta och en lite längre runda för de äldre barnen. 
Efter rundan finns det möjlighet att grilla korv.   
 
Plats: Järavallen  
 
Tid: 18:00 – 20:00  
 
För vem: Alla grupper med familjer.  
 
Ansvarig: Styrelsen i Lödde-Kävlinge lokalavdelning 
 
Anmälan: Ingen   
 
Kostnad: Ingen  
  

Glöggpromenad  
Annandag Jul, 26 december  
 
Glöggpromenaden i Sandskogen är en årlig tradition för hela familjen tillsammans med släkt 
och vänner. Längs med slingan finns en tipsrunda för både små och stora.   
 
Plats: Vid bastun i Lödde Sandskog  
 
Tid: 11:00 – 13:00  
 
För vem: Alla  
 
Anmälan: Ingen  
 
Kostnad: 30 kr för vuxna och gratis för barn  
  


