
Föräldrainformation Camp Glöd 2021 
Knopp/Knytte/Äventyrliga familjen 
 

 

Här parkerar Knytteföräldrarna, 

kom mellan kl. 10,00-10,15. 

Vägvisare kommer finnas på plats. 

 

 
Nu är det dags för Friluftsfrämjandet Malmös sjätte storläger Camp Glöd.  
Denna gången kommer vi vara vid Järavallen, ca fyra mil norr om Malmö. Ca 40 min bilresa från 
Malmö.  
 
Knopp/Knytte:  
Knopp-/Knyttegrupper och Äventyrliga familjen är välkomna ut på lördagen den 18 sept.  
Vi rekommenderar er att samåka ut till Järavallen för att spara på miljön. Var och en har sin egen 
matsäck med sig. Samling på lägerområdet (se karta) kl. 9.40-10.00.  
Ha gärna en förberedd fika att mumsa på när ni anländer och gärna sen även lunch efter aktiviteterna.  
Tyvärr kommer det inte att gå att köra in tidigare än kl. 9.40 på lägerområdet då vi har många bussar 
med de större barnen som ska lämna och det är begränsat med utrymme. Men vi ser gärna att ni är 
på plats innan 10.00 för att underlätta för ett annat arrangemang som kommer pågå samtidigt i 
området.  
På plats kommer ni att erbjudas aktiviteter gruppvis under förmiddagen. På eftermiddagen finns 
möjlighet att gå runt på lägerområdet och kika på övrig verksamhet om man vill.  
Dagen börjar med er förmiddagsfika vid invigningsplatsen där det blir ett invigningstal och efter det går 
ni till station A och påbörjar dagens aktivitet. 
Sprid ut er så inte alla grupper börjar på samma ställe. Leta upp stationerna ni fått på bingobrickan 
och utför uppgifterna tillsammans barn och föräldrar. Totalt 9 stationer. 
Använd en pinne för att pricka av bingobrickan.  
När er grupp känner sig klara med de olika stationerna delar ni ut kåsorna till alla.  
Ät gärna lunch tillsammans innan ni avslutar dagen.  
 
Ledarinfo knopp/knytte 
Bra om varje grupp har en enkel skylt/papperslapp med gruppens namn så gruppens deltagare hittar 
er vid parkeringsplatsen. 
En ledare ska hämta ut ert lägerkit vid ett blått tält i hörnet av parkeringen.  
Där blir ni visade var ni ska ta vägen, dvs ni ska ta er mot invigningsområdet och äta er förmiddagsfika 
där. 
 
Vägbeskrivning  
Kör E6/E20 sväng höger till väg 110, avfart 24 Skyltat mot Bjuv  
(trafikplats Lundåkra) sedan höger i rondellen och följ sedan skyltning med Friluftsfrämjarskyltar.  
 
 

 


