Veberöds lokalavdelning

Friluftsbladet Hösten
2017
Programförteckning:
2. Skogsknopparna (barn födda 2013-2015)
3. Mullegruppen Fjärilarna (fd.Nyckelpigorna) (barn födda 2011-2012)
4. Strövargruppen Stigfinnarna (barn födda 2009-2010)
5. Strövargruppen Vargungarna (barn födda 2008)
6.
7. Lufsargruppen Grodorna (barn födda 2006-2007)
8. Lufsargruppen Hackspettarna (barn födda 2003-2005)
9. MTB (Mountainbike)
10. Vandringsgruppen
11. Äventyrliga familjen
Kom ihåg att följa vår facebookgrupp ”Friluftsfrämjandet Veberöd” och hitta
den senaste informationen på vår hemsida www.friluftsframjandet.se/veberod!
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Skogsknopparna
De yngsta barnen går iväg på knopp!
Välkommen till Skogsknopparna! Knopp är för barn mellan 13 år och föräldrar är med. Skogsknopp innebär upptäcktsfärd
med fika och lek där barnen efter egen förmåga får träna
motoriken och stärka musklerna i den mest fantastiska
platsen för barns utveckling: naturen.
Ta med en liten fika och sittunderlag. Kläder efter väder.
Dessa söndagar träffas vi nu i vår vid Idalagården kl.09.3010.30:
3 augusti
17 augusti
24 augusti
8 oktober
22 oktober
Hjärtligt välkomna!
Anmäl ditt barn via mail till birgitta.mattisson@lund.se
Terminsavgiften är 75:-/barn om en förälder är medlem och 100:-/barn om bara
barnet är medlem. Medlemsavgiften betalas per läsår till Friluftsfrämjandet via deras
hemsida. Har ni betalt på hösten gäller medlemsavgiften även för vårterminen.
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Mullegruppen Fjärilarna
Nu är barnen så stora att de blivit Mullebarn.
Knyttegruppen Nyckelpigorna byter namn till
Mullegruppen Fjärilarna.
Barnen som är födda 2011-2012 upptäcker skogen
tillsammans med de andra mullebarnen och tar om de vill med
sig en förälder som stöd. Mulleskogen är världens bästa
lekplats som bjuder möjlighet till både rörelse och mysig
gemenskap. Kanske Mulle kommer på besök ibland. I en egen
ryggsäck packar Mullebarnen med sig en matsäck, något att sitta på, regnkläder och kanske
en extra tröja om det blir kallt. Vi är ute i alla väder så kläder efter väder är viktigt. Klä er
gärna i flera lager så är det lättare att reglera så det blir lagom varmt.
Aktuell information och trevliga foton från träffarna hittar du i vår slutna Facebook-grupp. Där
lägger vi upp vägbeskrivningar till mötespunkterna och skriver om vi behöver göra några
ändringar.
Säg till ledarna så lägger vi till dig i gruppen.
Vi träffas på söndagar kl 9:30-12.
Datum

Aktivitet

Plats

20/8

Välkomna till Mulle - vi lyssnar på Mullesagan
Vi upptäcker vår nya Mulleplats och bygger en koja.

Vomb

3/9

Kottar - var kommer kottarna ifrån och hur ser de ut?
Vi leker och utforskar olika sorters kottar.

Vomb

24/9

Havet - vi letar snäckor och andra strandfynd.
Mossbystrand
Förlängd träff kl 9-14, samåkning från Konsum

8/10

Svampar - hittar vi några svampar? Vem äter svamparna?
Vi går en tur i vår Mulleskog.

Vomb

22/10

Hitta vilse - Civilförsvarsförbundets utbildning
Ta med visselpipan

Vomb

12/11

Löv - vi samlar och sorterar.
Vomb
Ta med en kåsa

26/11

Avslutning vid elden - vi lagar mat tillsammans
Mer information kommer senare.

Gula Stugan

Terminsavgiften är 150:-/barn om en förälder är medlem och 200:-/barn om bara barnet är
medlem.
Betalas till Håkan kontant eller med swish senast vid andra träffen.
Medlemsavgiften betalas per läsår till Friluftsfrämjandet via deras hemsida.
Håkan Axklo
0709-304377
h.axklo@gmail.com

Wendy Mörk
0732-055811
wendy@veberod.com
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Strövargruppen Stigfinnarna
Nu har vi tagit steget upp och blivit Strövare! Under tiden
som strövare ska vi bekanta oss med bland annat kniv, yxa,
såg och stormkök. Denna termin kommer vi ha kniv som
genomgående tema.
Vi har förlängt tiden för träffarna lite till för att kunna få ut mer
av friluftslivet och naturen. Vi träffas nu 10.00-13.00 om inget
annat anges nedan. Som vanligt kommer det ett mail med
mer detaljer under veckan före träffen.
Välkomna till en ny termin!
Datum
20/8
10/9
24/9

Äventyr
Introduktion kniv
Matlagning på stormkök, skärbrädetillverkning
Familjevandring

Plats och tid
Gula Stugan
Frisksportarstugan
Samling på Konsums parkering

8/10
12/11
26/11
eller
10/12

Matlagning över öppen eld
Sälspaning på Måkläppen
Avslutning

Frisksportarstugan
Samling på Konsums parkering
16.00 och ett par tre timmar
framåt. Ett vindskydd i
närområdet.

Välkomna!
Terminsavgift:
Barn vars föräldrar är medlem betalar 150 kr till lokalavdelningen samt medlemskap i
Friluftsfrämjandet.
Barn vars föräldrar inte är medlem betalar 200 kr till lokalavdelningen samt
medlemskap i Friluftsfrämjandet. Terminsavgift (och ev. kniv) betalas senast andra
tillfället.
Ledare:
Henrik Rundgren

Andreas Sandgren

0709-546603

0706-999425

henriksadress@gmail.com

ahc73@me.com
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Strövargruppen Vargungarna
Välkommen ut i skogen alla vargar!
Ta med följande till varje träff: Förmiddagsfika, vattenflaska,
sittunderlag, kåsa och bestik, diskpåse (= liten disksvamp med en
droppe diskmedel på och en handduk), ombyteskläder och kniv i en
ryggsäck. Kläder efter väder på kropp och knopp och glatt humör.
Datum Hämtning och lämning Aktivitet
Dressincykling, som barnen själva har önskat.
20
aug

3 sep

17 sep

24 sep

8 okt

22 okt

8:45 Björnstorp
13:00 Björnstorp

10:00 4H-gården

Ta med egen matsäck för hela dagen. Glöm inte mycket att dricka. OBS! 150
kr/barn
Anmäl om ni kommer att delta genom att skicka ett sms till Christel tfn.
0733-363258 senast 7 augusti.

14:00 4H-gården

Vi går till Liabacken och grillar korv. Sedan övar vi på att använda stormkök
genom att göra strövargodis. Mums!!

10:00 Konsums
parkering

Vi cyklar till Ljungen och håvar.

14:00 Konsums
parkering
10:00 Gula stugan
14:00 Gula stugan
8:30 Konsums
parkering
Ca kl 14 Konsums
parkering
10:00 Gula stugan
14:00 Gula stugan

10:00 Stenbrottet i
12 nov Knivsåsen
14:00 Skrylle

Ta med cykel, hjälm och mycket att dricka.

ELD #1 Vi förbereder en eldpåse och övar på att orientera.
Guidad visning på Falsterbo fågelstation.
Ta med egen matsäck för hela dagen.
Föräldrar och syskon får gärna också följa med. De betalar då
50 kr/person. Strövarbarnen deltar utan kostnad.
ELD #2 Vi tränar på att göra upp vår egen lilla eld.

Vi fortsätter vår vandring. Ta med egen matsäck för hela dagen. Glöm inte
varm dryck och bra skor.

25 nov 14:00 Gula stugan

ELD #3 Läger

26 nov 11:00 Gula stugan

Vi avslutar terminen med ett eget övernattningsläger.
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Välkomna!
Terminsavgiften är 150 kr om barnets förälder är medlem och 200 kr om endast barnet är
medlem. Medlemsavgiften betalas till Friluftsfrämjandet via deras hemsida.
Ledare:
Joakim Andersson

Christel Andersson

joakim@anderssonnet.se

christelh.andersson@veberod.com

046- 39 13 48

046- 20 22 96

0708 - 32 82 58

0733 -36 32 58

www.friluftsframjandet/veberod
Facebook

Friluftsfrämjandet Veberöd

Instagram

#strövargruppenvargungarna
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Linnéa Mörk

Lufsargruppen Grodorna
Välkomna till ännu en termin i natur och skur!
Tjoho, nu har vi blivit Frilufsare! Vi har förlängt tiden för träffarna lite
till för att hinna med nya, riktigt roliga äventyr! Vi träffas nu 9.3014.00 om inget annat anges nedan. Som vanligt kommer det ett mail
med mer detaljer veckan före träffen.
Välkomna till en ny termin!

Datum

Äventyr

Plats och tid

20/8

Närkontakt med vatten i Sövdesjön. Ta med
Samling och hämtning på Idalaskolans
badkläder och matsäck så tar vi med kanoterna. parkering

10/9

Cykelutflykt. Lunch i matlagen.

24/9

Vi slipar orienteringsförmågan samt tillverkar
Samling och hämtning i Bilarp,
eldningshjälpmedel. Ta med lunchmat att grilla (Frisksportarstugan)
över elden.

7-8/10

Vårt första vandringsläger! Mer information
kommer.

Vi börjar lördag fm och slutar söndag
em.

12/11

Packpåsar, pyssel och packningstips.
Strövargryta på elden.

Samling och hämtning Gula Stugan.

Samling på Idalaskolans parkering,
hämtning av barn och cyklar vid Gula
stugan

26/11 eller Inomhusklättring
10/12

Kan bli andra tider än de vanliga

Terminsavgift:
Barn vars föräldrar är medlem 150 kr till lokalavdelningen samt medlemskap i
Friluftsfrämjandet. Barn vars föräldrar inte är medlem 200 kr till lokalföreningen samt
medlemskap i Friluftsfrämjandet. Terminsavgift betalas till Fredrik senast andra tillfället.

Ledare:
Fredrik Nilsson
046-855 73
0709-35 81 68
nils.fredrik.nilsson@live.se

Malin Hansson Lefort
0732- 802 204
malin.h@iname.com
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Henrik Larsson
070-222 33 92
ruskprick@gmail.com

Lufsargruppen Hackspettarna
Vi har en härlig hösttermin framför oss!
I Hackspettarna är barnen födda mellan 2003 och 2005.
Vi ser fram emot en härlig höst med olika äventyr!
Det finns plats för fler i gruppen, hör av dig till någon av oss ledare för mer information ifall du
är intresserad.
Datum
20/8
kl 9.3014.30

Aktivitet
Cykling runt Romeleåsen med
egen matsäck

Kommentar
Egen matsäck (inte stormkök). Tänk på att ha en
ryggsäck som passar bra för cykling

10/9
kl 9.3014

Paddling i Sövdesjön, med
chans att prova på kajak

Mat i matlagen. Ta med badkläder, handduk och
ombyte. Lämning och hämtning i Sövde

22-24/9

Paddlingsläger i sjön Höjalen

Mat i matlagen, övernattning i tält. Vi
återkommer om detaljerna

6/10
Fredagsmys i ett vindskydd
kl 18-21 nära dig

Egen kvällsmat över öppen eld, vi tar med
gemensam efterrättsmys

22/10
Vandring i höstfärger
kl 10-16

Mat i matlagen

12/11
kl 9.3014.30

Orientering Kullatorpet

Mat i matlagen

26/11
kl 9.0015.30

Sälspaning vid Måkläppen

Mat i matlagen

Räkna med att barnen sköter matlagning i sina matlag om inget annat sägs.
Stormkök och gas finns att låna. Regnkläder, bra skor/stövlar och en lagom stor
ryggsäck med midjebälte är nödvändig utrustning.
Terminsavgift: Terminsavgiften är 150 kr om barnets förälder är medlem och 200 kr
om endast barnet är medlem. Medlemsavgiften betalas till Friluftsfrämjandet via
hemsidan. Terminsavgiften betalas senast vid andra tillfället, antingen kontant på
plats eller via Swish till nr 0709-687898.

Vi ses i höst!!!
Ledare:
Anna Andersson
Margareta Serder
anna@anderssonnet.se mserder@gmail.com
0709-68 78 98
0704-28 30 82
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Mountainbike
Cykla mountainbike
med Friluftsfrämjandet
i Veberöd. Häng med oss ut i skogen i någon av de grupper vi
har. Håll utkik på vår hemsida för samlingsplatser och övrig info.
MOUNTAINBIKE – TRAILS
För alla som fyllt 10 år och upp (ingen övre gräns…). Torsdagar mellan 18:00-20:00 cyklar vi
på sköna stigar i vår närhet. Vi delar upp oss i grupper och anpassar nivån efter det.
Terminen startar den 24/8 vid Gula stugan.

MOUNTAINBIKE – TEKNIK & TRIX
För dig mellan 8-12 år, där vi varvar stigcykling med tekniska utmaningar. Vi träffas onsdagar
kl. 17:30 och är klara senast kl 19:00. Terminen startar den 23/8 vid Gula stugan.

MOUNTAINBIKE - TJEJER
För tjejer som är 12 år eller äldre (ingen övre gräns). Inga förkunskaper krävs, tillsammans
varvar vi teknikträning med stigcykling. Om det behövs delar vi upp gruppen efter tidigare
skogscyklingsvana. Här har du chansen att testa en kul och effektiv motionsform i sällskap
med andra tjejer. Vi cyklar torsdagar 18:00-20:00 och lördagar 09:30-11:30. Torsdagar utgår
vi från samma samlingsplats som Trails-gruppen. Terminen startar dock söndagen den 27/8
vid Gula stugan.

Hör av dig till någon av oss ledare om du undrar över något. För dig som inte hunnit skaffa
en riktig MTB-cykel, finns möjlighet att låna några gånger i samband med våra cyklingar. Hör
av dig i god tid till någon av våra ledare. Mer information finns på vår hemsida (som
aktiviteter).

Martin Djignagård
djignagard@gmail.com
0702-10 95 03

Rickard Schöld
rickard.schold@gmail.com
070-4249937

Andy Gibbs
andygibbs75@gmail.com
076-948 56 77

Ulrika Djignagård
udjignagard@gmail.com
070-365 94 77

Max Ek

Lukas Olander Anna Thunell
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Vandringsgruppen
Vandringsgruppen vänder sig till alla vandringsintresserade och vi går ca 1 mil
per gång med fika på vägen!
Höstens vandrardatum:
söndagen den 20 augusti 2017
söndagen den 17 september
söndagen den 22 oktober
söndagen den 26 november
Vi startar vid kyrkan mot Konsums parkering kl 9.00 och är tillbaka ca mellan 13-14.
Därifrån samåker vi eller promenerar tillsammans. Vi fikar och småpratar gärna under
vandringen. Vi är ofta ett glatt gäng mellan 15-20 stycken. Det händer att vi ändrar tid
och plats att träffas. Så vill man vara säker så ring gärna innan!
Medlemsavgiften betalas till Friluftsfrämjandet med inbetalningsavin som kommer
med tidningen Friluftsliv eller via hemsidan www.friluftframjandet.se Medlemsavgiften
gäller från september till och med augusti.

Hjärtligt välkomna!
Ledare:
Gunilla Andersson
0709557506
gunilla_svenarne@hotmail.com
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Äventyrliga familjen
Dags för hela familjen att komma ut i skog och mark!
Med Äventyrliga familjen brukar vi träffas några gånger per termin och laga mat
tillsammans ute och bara njuta av naturen – och hela familjen är välkommen!
Mer information om våra kommande träffar, såsom datum och plats, kommer på vår
facebooksida – www.facebook.com/FriluftsframjandetVeberod. Så det är bara att
hålla utkik!
Wendy Mörk

Birgitta Mattisson

wendy@veberod.com

birgitta.mattisson@telia.com

0732-05 58 11

046-85 414
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