VÅRTERMINEN 2016

HEJ ALLA STRÖVARBARN OCH FÖRÄLDRAR
I GRUPPEN EKORRARNA
VÄLKOMNA TILL EN NY TERMIN! Denna terminen har vi tema: matlagning i naturen!
VI TRÄFFAS FÖLJANDE DAGAR:

2016-09-03

Datum

9:30 – 12:30

Tid (start-slut)

Resmål/samlingsplats
Barsebäckshamn

2016-09-10
2016-09-24
2016-10-08
2016-10-22

9:30 – 12:30
9:30 – 12:30
9:30 – 12:30
9:30 – 12:30

Skrylle
Skrylle (obs ny plats)
Genarp - Jägarhusen
Måryd

2016-11-12

13:00 -16:00

Östra torn – 4H gården

2016-11-26

9:30 – 12:30

Genarp - Risen

Tema
Havet med krabbfiske och
bad. Ta gärna med
badkläder!
Matlagning
Vandring + Matlagning
Svamp man kan äta?
Klättra i träd + Första hjälpen
+ matlagning så klart 
Preliminärt klättring på
klättervägg (kostnad c:a 120:per barn)
Avslutning där barnen bjuder
på maten!

ATT HA MED SIG OCH PÅ SIG:
”Kläder efter vädret” – vi är ute i alla väder. Stövlar/Grova skor, oömma och lagom varma
kläder (t.ex mössa, vantar). Ryggsäck packad av strövarbarnet med regnkläder, varm tröja,
extra vantar, extra strumpor, 2 plastpåsar, sittdyna (t.ex. tidning i plastpåse), kniv, kåsa eller
mugg, visselpipa och penna. Matsäck. Saft och frukt får du ha med, men inte godis.
VIKTIGT
Om barnet inte vill delta under terminen måste du meddela ledarna omedelbart då vi
har andra barn i kö som gärna vill börja.
 Vid förhinder enstaka gång - kontakta ledarna så gruppen slipper vänta i onödan.
 Kom i tid – respektera att våra ledare ställer upp helt ideellt och själva har familj.
 Om barnet har allergi eller är överkänsligt mot något, eller det finns något annat
speciellt behov, var snäll och meddela ledarna detta före första gången. Notera att
ledarna inte kan ansvara för medicinering av barnet.
 Kontrollera att barnet har giltigt medlemskap så att olycksfallsförsäkringen gäller. Läs
mer längre ner i detta brev.
 Vänligen betala terminsfaktura senast på förfallodagen.
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VÅRTERMINEN 2016
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR FRÅN DINA LEDARE (kontaktuppgifter nedan)
NAMN
Per Sten
Sofia Westbom Fremer
Kent Lundgren

MOBIL
0709-317618
046-2407070
070-6069876

EMAIL
per.sten@friluftsframjandet.se
sofiawestbom@hotmail.com
lottakent@gmail.com

För att delta i Lunds verksamhet ska barnet betala 2 avgifter:
1 terminsavgift för att delta i strövarna och 1 medlemsavgift till Friluftsfrämjandet
BETALNING AV TERMINSAVGIFT
Betalning av terminsavgiften sker till Lunds lokalavdelning, faktura kommer via epost i början
av terminen. Utebliven faktura? Kolla mejlens skräppost eller kontakta kansliet.
BETALNING AV MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiften är kopplad till Friluftsfrämjandets olycksfallsförsäkring och betalas till
riksorganisationen i Stockholm. Är avgiften inte betald gäller inte försäkringen.
Tänk på att det ofta lönar sig att skaffa familjemedlemskap.
Medlemsavgiften ska betalas innan barnet är med gruppen ut första gången.
Friluftsfrämjandets medlemsår löper mellan 1/10-30/9 (oavsett när du betalar)
Medlemsavgift medlemsår 2016/2017
100 kr
barn upp till 12 år
170 kr
ungdomar mellan 13-25 år
360 kr
vuxna
530 kr
hela familjen (samma adress) ange alla i familjen
Frågor rörande medlemskap besvaras av medlem@friluftsframjandet.se
För barn som är HELT NYA i Lunds verksamhet och ännu inte är medlemmar:
Bli medlem och betala via http://www.friluftsframjandet.se/engagera-dig/bli-medlem/
Välj tillhörighet Lunds lokalavdelning.
För barn som VARIT MED TIDIGARE i Lunds verksamhet:
Har medlemsavgiften betalts föregående år kommer automatiskt avisering från
riksorganisationen i september månad inför kommande medlemsår (medlemstidningen
Friluftsliv tillsammans med inbetalningskort för förnyat medlemskap).
Är medlemsavgiften inte betald vänligen gör det snarast enligt ovan.
Frågor kring de 2 avgifterna
T ex om ni är osäkra på om medlemsavgiften är betald, besvaras gärna av vårt kansli.
lund@friluftsframjandet.se
Tel. 046 – 12 70 20 (helgfri tis-tors 10-15).
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