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TUR –verksamheten i Skåne 
Vi är flera lokalavdelningar i Skåne som har ett gemensamt projekt för att 

stimulera vuxenverksamhet. 

 

TUR-verksamheten syfte är: 

Att skapa en större bredd och kvalitetshöjning av vuxenverksamheten, så 

att vi kan få fler gemensamma medlemmar att delta. Det gäller att ha ett 

brett utbud och aktiviteter med hög kvalitet för att lyckas. Ett sätt är att fler 

lokalavdelningar samverkar och därmed kan fler och bättre aktiviteter ska-

pas för våra medlemmar. 

 

TUR-verksamheten skall ha inslag av både naTUR och kulTUR. 

 

Programmet som du har i din hand har en stor bredd av olika  

aktiviteter med temat natur och kultur. 

 

Om du inte är medlem i Friluftsfrämjandet  

Kontakta lokalavdelningen på din ort, se webbadresserna på broschyrens 

baksida, så kan vi berättar hur det går till att bli medlem. 

 

 

TUR-verksamheten önskar dig välkommen till  

många stimulerande upplevelser! 
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5 december Glöggvandring i Bokskogen 
 

Vi tar upp den gamla traditionen med en glöggvandring.  

Vad har pepparkakan respektive glöggen för historia? 

 

Samling vid Bellevue gården kl 09.00 för samåkning. Vandringen start 

från parkeringen vid Lyckestigens parkeringsplats kl 09.30. 

 

Vi njuter av Bokskogen under en skön vandring innan vi stannar och  

värmer glöggen. Glögg och pepparkakor serveras.  

Kostnad 20 Sek.  

Vandringen avslutas på Lyckestigens parkeringsplats kl 13.00 

 

Om du vill ha mer än glögg & pepparkaka, så ta med dig en fika. 

 

Anmäl till Anders Gerward, via mail gerward,a@telia.com  eller  

telefon 040 16 19 61 senast 3/12. 

 

Arrangör Malmö Lokalavdelning 
 

mailto:gerward.a@telia.com
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8 november VANDRING, Stenestad 
Vandringen börjar i Stenestad och går på skogsvägar och stigar förbi gårdar 

och genom skog. Vi passerar bl a Grönhult, Eninge, Mosshult, Fåraböke 

och Kohus. En lätt vandring på ca 15 km. 

 

Samling vid Varagårdsskolan i Bjuv kl 09.00 eller parkeringsplatsen öster 

om Stenestads kyrka 09.20. Åter ca 14.00. 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 
 

28 November MÖRKER ÄVENTYR 
Är du rädd för mörker??? 

Kom och upplev skogen i mörker med oss, upptäck att 

det inte är läskigt utan bara spännande och trevligt! 

Mörker blir det ju när ljuset är släckt, inget farligt alltså! 

 

Vi träffas på parkeringen i Måryd kl 13 och går gemen-

samt till grillplatsen nere vid dammarna.  

Avslutar ca kl 18. 

 

Ta med kläder för rådande väder, sittunderlag och den mat/fika du själv vill 

ha. Vi kommer att ha en eld så att man kan grilla. Ta med en ficklampa/

lykta, kniv om du har och gärna en spännande berättelse om mörker om du 

kan någon. 

 

Lämpligt för barn från Strövarålder och uppåt. Yngre barn bör ha en 'egen' 

vuxen med sig för att ha fullt utbyte av det här äventyret. 

Kostnad 25:- per barn, vuxna fritt (vi skall tillverka något, kostnaden är för 

material). Anmälan till Gudrun på kansliet 046-12 70 20 eller 

lund@friluftsframjandet.se 

senast den 19/11 

Arrangör Lunds lokalavdelning 
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5 september VANDRING Sinarpsdalen 
Vi börjar i Grevie och följer Skåneleden åt nordost till Axelstorp och går 

genom ravinen. Därefter tar vi oss till Sinarpsdalen och går genom denna 

tills vi åter når Grevie. Det är en relativt lätt vandring på ca 13 km med en 

stigning i ravinen samt lite kuperat i Sinarpsdalen. 

 

Samling vid Varagårdsskolan, Bjuv 09.00 eller parkeringen vid ICA  

i Grevie 09.40. Åter ca 16.00. 
 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 

 
 

 

 

13 september SVAMPTRAMP 
Vi samlas kl. 09.00 vid Varagårdsskolan i Bjuv 

för att tillsammans med Madeleine Nielsen gå en svamppromenad  

någonstans där vi förhoppningsvis kan finna en hel del svamp.  

 

Hemkomsttiden är helt beroende på hur mycket svamp vi hittar.  

Gissningsvis kl 14.00 

 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 

mailto:lund@friluftsframjandet.se
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27 september NÄSET RUNT etapp I 
Vi gör ett försök att återuppliva en gammal tradition med  vandring längs 

kusten runt Falsterbonäset. För att göra det möjligt för många att delta delar 

vi upp vandringen i två etapper, den första halvan nu i höst och den avslu-

tande till våren. 

 

Vi startar från Kanalkiosken och vandrar längs östra 

sidan till Skanörs hamn. 

Start kl. 09.00. Klädsel efter väder. Tag med matsäck. 

(Ett speciellt Näset-Runt-märke kommer att finnas att 

köpa efter båda genomförda etapperna.) 

 

Anmäl gärna till Annette Stenlundh 040-45 30 02 

 

Arrangör Vellinge-Ljungen lokalavdelning 
 

  

 

 

27 september VANDRING Klampenborg, Danmark 
Vi tar oss till Klampenborg antingen med bil eller med tåg. Vandringen 

börjar norrut vi passerar Eremitagen och efter ett tag svänger vi av inåt lan-

det, har vi tur kan vi se kronhjortar på nära håll. Det är en lätt vandring på 

ca 14 km som går på grus/asfalt-vägar.  

Ta matsäck med för hela dagen. Kostnad för överfart tillkommer. 

 

Samling vid Varagårdsskolan i Bjuv kl 09.00. Åter ca 17.30. 

 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 
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4 oktober SVAMPEXKURSION i Falsterbo stadspark 
Tillsammans med Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) arrangerar vi 

en svampexkursion under ledning av svampexperten Sigvard Svensson i 

Falsterbo Stadspark. 

 

Samling klockan 09.00 på Skoltorget i Falsterbo.  

Tag med matsäck och svampkorg.  

Avslutning runt kl. 12.00. 

Förhandsanmäl gärna till Annette Stenlundh 040-45 30 02 

Arrangör Vellinge-Ljungen lokalavdelning 
 

11 oktober VANDRING Tyringe  
Vi börjar vid järnvägsstationen, efter några hundra meter kommer vi in på 

en stig som leder oss genom bokskogen söder om Tyringe. Innan vi åter-

kommer till samhället tar vi oss upp på en backe och njuter av utsikten. En 

lite lätt kuperad vandring på ca 12 km.  

 

Samling vid Varagårdsskolan, Bjuv kl 09.00 eller järnvägsstationen i Ty-

ringe 09.45. Åter ca 15.00. 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 
 

25 oktober VANDRING Västra Kullaberg 
Vi börjar vid Mölle hamn och följer stranden till Ransvik, 

därefter följer vi markerad led till Fyren, njuter av utsikten 

och besöker det nyinvigda naturum. Efter fyren följer vi 

östra kanten till Djupadal och därefter tvärs över tillbaka 

till Mölle. Möjlighet finns att besöka Lahibiagrottan, Visit-

grottan och Josefinelustgrottan.  

Detta är en något kuperad vandring på ca 9 km. 

Samling vid Varagårdsskolan, Bjuv kl 09.00 eller Mölle hamn 09.45. 

Åter ca 15.00. 

Arrangör Söderåsens lokalavdelning 


