
 
 

Hösten 2016-Friluftsfrämjandet Skåne-Tranås  
 
Hej och välkommen till höstterminen 2016!  
Packa ryggsäcken med fika, sittunderlag, regnkläder, extrakläder och vantar, så går vi!  
 
Vi vill att, gamla som nya, föranmäler sig inför terminsstart till respektive kontaktperson (se nedan) senast 7/9 

 
Betalning:    Nya medlemmar: (efter en ”prova på gång”)          Gamla medlemmar: 

  100 kr terminsavgift +         100 kr terminsavgift – betalas direkt till ledare 
  100 kr medlemskap i Friluftsfrämjandet          Medlemsavgift betalas via faktura från 
   Detta betalas direkt till ledarna          Friluftsfrämjandet (kommer med posten) 
 

Ledarna: 
Kontaktperson Mulle: Jenny; 0734-22 33 41. Övriga ledare Matilda, Alexander. N 
Kontaktperson Strövare: Ida; 070-543 14 06. Övriga ledare Lena, Andreas, Tore, Klas, Sophie 
Kontaktperson Lufsarna: Marie 070-214 44 46. Övriga ledare Karina, Hampus, Alexander. S 
 

Mullebarn födda 2011-10, Strövarbarn f. 09-07, Lufsarbarn f. 06- äldre  
 

PROGRAM 
10/9 09.30-12.30 Terminsstart i Mårtens Skog: Vägbeskrivning från Skåne-Tranås mot Brösarp; tag vänster in på 

grusväg mot Nilstorp (efter busshållplats Tranåslund), vid vägens första högersväng håll rakt fram in på mindre väg.  
MULLE: Vi kommer att ha skra ptema idag! Vad har ha nt med skra pet som vi gra vde ner i va ras? Vi avslutar med krabbelurer. 
STRÖVARE: Tälja, göra upp eld, använda trangiakök. Ta med kåsa/kopp och bestick, men även egen fika. 

LUFSARNA: Var och en gör upp sin egen eld efter att ha täljt fnöske/stickor till elden. Prata om fem saker att alltid ha med. 

24/9 09.30-12.30 Friluftsfrämjandet Skåne-Tranås firar 25-årsjubileum vid dammen i Skåne-Tranås  

MULLE, STRÖVARE, LUFSARNA: Familjedag vid dammen, en träff öppen för alla. Grupperna visar vad vi brukar göra på 

träffarna, vi bjuder på kaffe och krabbelurer och säljer lotter, mm. 

7-8/10 Läger / Hajk: Information kommer senare om tider, platser och anmälan. 

 

22/10 09.30-12.30 Kronovalls Naturreservat Storevång: Vägbeskrivning från Skåne-Tranås mot Brösarp; tag höger mot 

Sankt Olof i Fågeltofta; strax innan Kronovalls slott finns en skylt ”Naturreservat” och en väg till höger som leder ner till en liten 
parkering. . Naturen här är kan vara väldigt våt och geggig så det kan vara extra viktigt med stövlar och regnkläder. 
MULLE: Vi utforskar naturreservatet och bygger hinderbana. 
STRÖVARE: Kojbygge och skräptema. 

LUFSARNA: Vi tränar på att surra och bygger en A-bro för att ta oss över vattnet. 

19/11 09:30-12:30 Stenshuvuds Nationalpark: Vi träffas utanför Naturum.  

MULLE: Vi ska försöka bestiga berget. 
STRÖVARE: Vi vandrar samt lär oss om karta och kompass. 

LUFSARNA: Vi letar cachar vid Kortelshuvud. 

Då Skåne-Tranås blivit årets ljusby kommer Friluftsfrämjandet att delta i Österlen Lyser-invigningen fredagen den 4/11. 
Vi kommer att sälja grillad korv samt ha ett familjereflexspår/tipspromenad. Välkomna! Medtag ficklampa. 
 

Vi kommer också att delta på Skåne-Tranås julmarknad den 4/12 kl. 12-16 
 

Informationskanaler: 
http://www.friluftsframjandet.se/skane-tranas 
www.facebook.com/FriluftsframjandetSkaneTranas här lägger vi, efter förälders tillåtelse, upp bilder mm. 
 

Bli ledare? 
Vi är alltid i behov av att vara fler ledare/hjälpledare. Är du intresserad av att ge barn och ungdomar en bra 
fritidssysselsättning? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Då skulle du bli en utmärkt ledare! 
Förkunskaper är inget krav, vi erbjuder ledarutbildning i Friluftsfrämjandets regi. 
Vid intresse ring Helen 073-963 86 21 

http://www.friluftsframjandet.se/skane-tranas
http://www.facebook.com/FriluftsframjandetSkaneTranas

