TIPSPROMENADER
Björkeröd, Kullaberg

Vi erbjuder tipsfrågor för både barn och vuxna samt
bingo och startar alltid från Björkerödsstugan
Starter mellan kl. 10-12 och vi har även servering som är
öppen kl. 10-14. Ingen föranmälan krävs
Vårens datum är 2/4, 15/4, 29/4 och 13/5

Strandbaden Höganäs

Alltid start vid cykelvägen vid Örestrand
söndagar kl. 10-12.
Barnvagnsvänligt och vi bjuder på fika.
Det finns både barn och vuxenfrågor.
Vårens datum är: 11/3, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5 och 20/5.
Varmt välkomna!

Turprogrammet är ett samarbete mellan:
Lunds lokalavdelning
lund@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/lund
Genarps lokalavdelning
genarp@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/genarp
Helsingborgs lokalavdelning
helsingborg@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/helsingborg
Malmö lokalavdelning
malmo@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/malmo

Arrangör: Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden

Sjöbo lokalavdelning
sjobo@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/sjobo

MATLAGNING MED KÖK OCH VED

Svedala lokalavdelning
svedala@friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se/svedala

3 tillfälle 3h/ggr Kostnad medlemmar 150 kr,
ej medlem 300 kr
Tisdagar 24/4, 22/5 och 19/6 kl 18,30
Vi träffas och lagar mat, äter och städar undan efter oss
ute.
Samling FF Stugan, Orebacken.
Medtag kniv, egen dricka, matgrejer (kåsa, bestick, tallrik)
Vi fixar råvarorna.
Begränsat antal, anmälan krävs
Frågor & Anmäla till sjobo@friluftsframjandet.se
Välkommen! Jicka & Marcus
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo

Fler lokalavdelningar är välkomna att vara med och bidra till detta
program, tag kontakt med Malmö lokalavdelning för mer info.

MTB

Söndag 8/4, 29/4, 6/5, 20/5 och 27/5
De två första turerna (8 och 29/4) är i Käglinge rekreationsområde, övriga efter nivå. Mer info kommer på
www.friluftsframjandet.se/malmo

TÄLJNING RUNT ELDEN

3 tillfälle 3h/ggr Kostnad medlemmar 100 kr,
ej medlem 300 kr
Tisdagar 13/3, 10/4 och 8/5 kl 18,30-21,30
Vi träffas och täljer i eldens sken i Grillkåtan,
Skidbacken
Begränsat antal platser, anmälan krävs
Frågor & Anmälan till sjobo@friluftsframjandet.se
Välkommen!
Alexander & Johan

Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö

TURPROGRAM
FÖR VUXNA
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VÅREN 2018

Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
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TURPROGRAM VÅREN 2018
ONSDAG 21/2 FAMILJETUR KATTUGGLOR PÅ BERGET
Kl. 18-20 (kl. 17 om man vill grilla) Följ med på en spännande
kvällsvandring tillsammans med Ulrik Alm från Naturskyddsföreningen i Kullabygden och Studiefrämjandet i Helsingborg.
Ulrik inleder med att berätta om ugglor och därefter vandrar vi i
mörkret för att lyssna på kattugglorna. Sugen på en grillad
korv innan aktiviteten startar?! Kom gärna redan kl. 17 och
grilla er medhavda matsäck tillsammans med oss vid Friluftsfrämjandets stuga vid Björkeröd. Samlingsplats: Friluftsfrämjandets stuga i Björkeröd, Kullaberg Hela aktiviteten är utomhus, klä er varmt. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Barnvänligt. Aktiviteten anordnas av naturum Kullaberg och Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden.
LÖRDAGEN 3/3 SNOGEHOLM
Vi samlas kl.9.30 vid stugan i Oran för vidare färd till Snogeholm Vi vandrar runt på olika slingor ca 7-8km. Fikapaus ingår
så ta med matsäck. Ingen föranmälan.
Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 50kr
För vandringarna krävs bara bra skor, kläder efter väder och
en ryggsäck med fika! Vi samkör från Sjöbo, så har inte alla
bil, finns det säkert plats över.
För frågor kontakta Annica 0709-109259 Karin 0707-413600
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
LÖRDAG 24/3 ÖRESUND LITE FRÅN OVAN
Rydebäck-Landskrona
Vi startar i Rydebäck kl. 11.00 och går sedan längs med Skåneleden via Glumslövs backar och Ålabodarna och avslutar
vid Landskrona citadell vid 16.00 Det går bra att åka tåg till
Rydebäck och sedan hem från Landskrona.
Sträcka: 13 km i kuperad terräng. Mer info och anmälan kommer på www.friluftsframjandet.se/malmo
Arrangör: Malmö Lokalavdelning
LÖRDAG 24/3 FAMILJETUR I KULLAMANNENS FOTSPÅR
Den spännande ungdomsthrillern Kullamanen från 1967 spelades in på Kullaberg och innehåller både spioner, kidnappningar och mystiska signaler. Följ med på en vandring i Kullamannens fotspår i området vid Himmelstorp. Efter vandringen finns
möjlighet att grilla medhavd matsäck vid Himmelstorp. Tips!
Serien finns att se på SVT Play-Öppet Arkiv. Samlingsplats:
Himmelstorps övre parkering, Kullaberg kl. 10.00, åter kl.
13.00. Hela aktiviteten är utomhus. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Barnvänligt Aktiviteten anordnas av naturum
Kullaberg och Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden.
SÖNDAG 25/3 ASBJER
Vi vandrar över Asbjer, ett område med branta skogklädda
sluttningar där pittoreska hus ligger utspridda längs en slingrande grusväg. Som grädde på moset gör vi ett besök hos
Astrid Gate på Markie Hage för att beundra hennes fantastiska
glaskonst. Samling kl 10 vid Ugglarps Slakteri. Samåkning från
Circle K Svedala kl 9.40. Vägbeskrivning: Från väg 108 precis
söder om järnvägen vid Svedala, sväng österut mot N Lindhol-

Bakgrundsbild: Christina Thörnberg

men. Vid N Lindholmens Gård håll höger, följ vägen till Ugglarp,
sväng vä mot Asbjer. Vandringens längd ca 5 km. Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta
med fika och något att sitta på. Kontakt Astrid Holmberg
astrid.holmberg@friluftsfrämjandet.se 0703-154437
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala
LÖRDAG 7/4 DRAKAMÖLLAN
Vi samlas kl.9.30 vid stugan i Oran för vidare färd till Drakamöllan.
Vi vandrar ca: 5km i terräng med många branta backar. Vi tar naturligtvis en fikapaus så ta med matsäck. Ingen föranmälan.
Kostnad: Medlemmar = 0kr Icke medlemmar = 50kr
För vandringarna krävs bara bra skor, kläder efter väder och en
ryggsäck med fika! Vi samkör från Sjöbo, så har inte alla bil, finns
det säkert plats över.
För frågor kontakta Annica 0709-10 92 59 Karin 0707-41 36 00
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
SÖNDAG 8/4 HÄCKEBERGA, KULLATORPET
Vid Kullatorpet finns ett litet naturreservat bestående av öppna
fäladsmarker med snår av hassel. Här hittar vi många av vårens
blommor och fåglar. Samling vid Kullatorpet kl 10. Samåkning från
Circle K Svedala kl 9.20. Vandringens längd ca 8 km.
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för
icke medlem. Ta med fika och något att sitta på.
Kontakt Astrid Holmberg astrid.holmberg@friluftsfrämjandet.se
0703-154437
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala
LÖRDAG 21/4 BACKAR OCH VITSIPPOR I BRÖSARP
Kl. 10.30-14.30 Sträcka: 10 km i kuperad terräng. Mer info och
anmälan kommer på www.friluftsframjandet.se/malmo
Arrangör: Malmö Lokalavdelning
SÖNDAG 22/4 YDDINGEN RUNT Vi passerar Bökebergsslätt
där poeten Hjalmar Gullberg bodde tillsammans med Greta Thott.
Vi går över ängar och på vägar och passerar bl.a. Karl XII ek, Svedalas äldsta elverk, ekhagar och platsen där det gjorts utgrävningar och levde människor redan för 7000 år sedan. Vandringens
längd 11 km. Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på.
Samling vid Sveriges Ridgymnasium, Bökeberg kl 9.40, eller
samåkning från CircleK Svedala kl 09.30
Kontakt Agneta Löfquist, Mobil 0705-404107, agneta@lofquist.eu
Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala
SÖNDAG 22/4 LJUNGENS DAG
Kl. 10-14 Ljungens Dag. Vi lär oss mer om Skanörs Ljung och röjer
handfast björksly för att få behålla Näsets fina öklimat. Ta med
sekatör, såg eller yxa och matsäck. Stövlar och handskar rekommenderas. FNF berättar om fuktljungheden och dess arter. Barn i
vuxens sällskap särskilt välkomna. Samling kl.10 vid parkeringen
vid Falsterbo camping
Samarrangemang.med Falsterbonäsets naturvårdsförening och
scouterna och Malmö lokalavdelning

SÖNDAG 29/4 FAMILJEVANDRING – BLI EN VÅRDETEKTIV
Kl. 10-13 Leta vårtecken och spela växtbingo under tiden som vi
går genom skogen. Två vandringsalternativ erbjuds, en kort och
en lite längre runda. Samlingsplats: Björkeröds parkering, Kullaberg. Hela aktiviteten är utomhus. Kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Barnvänligt. Aktiviteten anordnas av naturum Kullaberg och Friluftsfrämjandet Helsingborg-Kullabygden.
MÅNDAG 30/4 FIRA VALBORG MED FF SJÖBO
Vi promenerar med facklor genom byn tillsammans med Ungdomsorkestern ner till Möllers Mosse. Där spelar orkestern,
Valborgstal och Frilufsarna paddlar ut och tänder Valborgsbålet
på flotten. Samling 17,45 Vid Musikskolan, Ågatan Sjöbo. Tåget
avgår kl. 18,00 Försäljning av grillad korv, dryck och fika.
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
SÖNDAG 6/5 ESKILSTORPS OCH HÖKÖPINGE ÄNGAR
På strandängar som delvis förklarats som naturminnesmärke
njuter vi av ett rikt fågelliv och vackra vyer över Öresund.
Vandringens längd ca 7 km. Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar
i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på. Samling på pendlarparkeringen Ängavägen i
Vellinge kl 10:00 Samåkning från Cirkel K, Svedala 09:30. Detta
är ingen rundvandring så räkna med extra tid för transport som
vi samordnar. Kontakt Eva Olsson, 0761-114792,
e.g.o@telia.com Arrangör: Friluftsfrämjandet Svedala
LÖRDAG 19/5 STRÄNTEMÖLLA
Vi samlas kl.9.30 vid stugan i Oran för vidare färd till Sträntemölla. Det är en kort vandring i fantastisk miljö. Denna gång
fikar vi länge! Ingen föranmälan. Kostnad: Medlemmar = 0kr
Icke medlemmar = 50kr För vandringarna krävs bara bra skor,
kläder efter väder och en ryggsäck med fika! Vi samkör från
Sjöbo, så har inte alla bil, finns det säkert plats över. För frågor
kontakta Annica 0709-10 92 59 Karin 0707-41 36 00
Arrangör: Friluftsfrämjandet Sjöbo
FAMILJEPADDLING I HOLJEÅN & IVÖSJÖN
Välkomna att följa med på familjepaddling med start i Holjeån
och ut i Ivösjön lördagen den 26 maj till söndagen den 27 maj
2018, för mer info och anmälan www.friluftsframjandet.se/malmo
Arrangör: Friluftsfrämjandet Malmö och Genarp
ONSDAG 6/6 KANALPADDLING I MALMÖ KANAL
Prova på kanadensarpaddling i Malmö kanal den 6 juni, du kan
välja på att vara med kl. 10, kl. 12 eller kl. 14. Välj den tid som
passar dig bäst. Vi träffas vid trapporna utanför Malmö Live vid
tid för vald paddling för att sätta kanoterna i kanalen och paddla
i väg. Anmälan och mer info kommer på
www.friluftsframjandet.se/malmo
Arrangör: Friluftsfrämjandet
Malmö

