Veberöds lokalavdelning

Friluftsbladet Våren
2017
Programförteckning:
2. Skogsknopparna (barn födda 2013-2015)
3. Knyttegruppen Nyckelpigorna (barn födda 2011-2012)
4. Mullegruppen Rävarna (barn födda 2009-2011)
5. Mullegruppen Stigfinnarna (barn födda 2009-2010)
6. Strövargruppen Vargungarna (barn födda 2008)
7. Strövargruppen 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!

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA
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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:
26 mars

9 april
23 april
7 maj
21 maj
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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Knyttegruppen Nyckelpigorna
De yngre barnen går iväg på knytte!
Barnen som är födda 2011-2012 tar med sig sina föräldrar och
upptäcker skogen tillsammans. Barnet upptäcker naturen i sin takt med den vuxne
som medupptäckare. Leken är viktig och får ta plats, både tillsammans i gruppen och
spontant under upptäktstågen. Ta med matsäck och något att sitta på. En egen liten
ryggsäck till knytte-barnet är också bra att ha. Vi är ute i alla väder så kläder efter
väder är viktigt. Klä er gärna i lager så är det lättare att reglera så det blir lagom
varmt. Vi träffas på söndagar kl. 10-12 utom sista gången då vi träffas en
fredagskväll.
22/1, kl. 10-12 Vinterlek - vi hoppas på snö så att vi kan åka pulka. Plats: Liabacken.
Vi gör mat till fåglarna också, ta med en mjölkkartong.
12/3, kl. 10-12 Knyttebingo - vi upptäcker området runt stugan. Plats: Gula Stugan.
Elden är tänd vid vindskydden, ta gärna med ngt att grilla.
2/4, kl. 10-12 Matlagning - vi lagar en gemensam lunch på stormkök. Plats: Ljungen.
Ta med kåsa, spork och dricka, Ledarna ordnar maten.
23/4, kl. 10-12 Bygga drake - vi hoppas det blåser så de kan ﬂyga. Plats: Ljungen.
Ta med en stor påse i tjock plast, tex från en klädaffär.
7/5, kl. 10-12 Fåglar - vi spanar på fåglarna i skogen och vid sjön. Plats: Gula
Stugan. Promenad från stugan till fågeltornet där föräldrarna möter upp.
20-21/5 Familjeläger med hela föreningen. Ta med familjen och åk på läger, med
information kommer senare.
4/6, kl. 10-12 Håva i bäcken. Plats: Körsbärsdalen. Ta med gummistövlar och
extrakläder.
Terminsavgift: Terminsavgiften är 75:-/barn om en förälder är medlem och 100:/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. Har ni betalt på hösten gäller medlemsavgiften även för vårterminen.
Ledare:
Håkan Axklo

Wendy Mörk

0709-304377

0732-055811

h.axklo@gmail.com

wendy@veberod.com
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Mullegruppen Rävarna
Hur känns skogen på egen hand?
Nu kör vi igång året med nya friska tag igen med start
15/1 klockan 10:00-12:00 på vår basplats som är på
Idalagården utanför 4Hs kaninburar. Platser för övriga
träffar meddelas efterhand.
Våra datum är:
15/1
12/2
12/3
2/4
23/4
7/5
Resterande tider kommer senare.
Kläder efter väder! Hjärtligt välkomna!
Terminsavgift: Terminsavgiften är 150 kr om barnets förälder är medlem och 200 kr
om endast barnet är medlem. Medlemsavgiften betalas till Friluftsfrämjandet via
deras hemsida. Har ni betalt medlemsavgiften på hösten gäller den även för
vårterminen.
Ledare:
Tommy Strömberg

Susanne Röstling

aktivskane@hotmail.com

susanne.rostling@lund.se
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Mullegruppen Stigfinnarna
Nu har Stigfinnarna varit mullebarn i tre terminer. Barnen som
deltar i verksamheten är födda 2009 och 2010.
I Mulle får barnen utveckla nya kunskaper om friluftsliv och om
naturens vanligaste träd, växter och djur. En viktig utgångspunkt
är att det är barnens nyfikenhet och upptäckarglädje som
utvecklar deras förmåga att vistas i naturen samt ta ansvar för
den. Genom lek, rörelse och gemenskap skaffar barnen ny kunskap om vår natur. Ett
viktigt inslag på träffarna är att fika eftersom det stärker barnens gemenskap och
skapar ett naturligt utrymme för funderingar kring dagens upptäckter och äventyr.
Träffarna sker oavsett väder och därmed ska kläder, skor/stövlar samt fika vara
anpassat efter aktuella väderförhållanden.
Träffarna startar klockan 10:00 och slutar 12:30.
22/1 – Mared
3-5/2 - Vinterläger Göransborg
12/3 – Gula stugan
2/4 – Gula stugan
23/4 - Björkendal, Torna Hällestad
7/5 – Frisksportarstugan
20 – 21/5 Familjeläger (Datum ej helt fastställt)
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.
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!
Se även www.friluftsframjandet/veberod, samt
Facebook (Friluftsfrämjandet Veberöd) och
Instagram #strövargruppenvargungarna
Datum Tid Samlingsplats

Info

22/1

14- Badets parkering
17

Bygga vindskydd och träna knopar vid Klippiga bergen.
Barnen tar med sig fika. Vi steker krabbelurer. Ta med
ficklampa och knoprep.

3-5/2

Göransborg

Vinterläger. Se separat infolapp.

12/3

10- Gula stugan
14

Hugga, såga, elda. Vi lagar Strövargryta över öppen eld.

2/4

10- Lämnas:
16 Parkeringen före
Kullatorpet

Vandring vid Romeleåsen.
Barnen tar med både förmiddagsfika och lunch i sin
matsäck. Vi bjuder på eftermiddagsfika.

Hämtas:
Knivsåsens
parkering
23/4

10- Vitsippedalen
14

Vi undersöker vad som flyter. Vi lagar gemensam lunch
på stormkök. Barnen har med sig förmiddagsfika.
Gummistövlar på.

7/5

14- Gula stugan
17

Varggruppens egen avslutning med kanotpaddling.

2021/5

Ännu inte bestämt

Föräldrar välkomna från kl 16:30. Då är elden igång och
de som har korv med sig får gärna grilla.
Familjeläger. Mer info senare.

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
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Linnéa Mörk

Strövargruppen Grodorna
Välkomna till ännu en termin i natur och skur!
Denna termin blir det gott om läger! När det inte är läger träffas vi
9.30-13.30 om inget annat anges. Som vanligt kommer det ett mail
med mer detaljer veckan före träffen. Vi har som ni vet också en
Messenger-grupp ”Strövargruppen Grodorna” för smidigare
kommunikation och foto-delning för de som vill.
Välkomna!

Datum Äventyr

Plats och tid

Storläger på Göransborg.

3-5/2

Vi rivstartar terminen med vinterläger tillsammans med
andra barngrupper! Vi kommer att stanna två nätter på
scoutgården Göransborg. Det är ett läger utan föräldrar
om det inte är så att man känner att att man behöver ha
någon med sig.

Separat program kommer att
skickas ut, men; save the date!

Samling på Idalaskolans
parkering. Skjutshjälp kan
behövas.

12/3

Vandring vid Snogeholmssjön. Matlagning på stormkök.

2/4

Matlagning över elden. Vi gör egna skärbrädor att ha med Gula stugan
när vi ska laga mat ute.

23/4

Cykelutflykt bortåt Humlamaden och Hemmestorp, ta
med en frukt att starta med och egen matsäck till lunch.

Samling vid Idalagård, hämtning
i närheten av Fårmors Rehab,
närmare platsanvisning kommer
per mail

6-7/5

Kanotläger! Vi paddlar, övernattar och paddlar igen.

Dagstorpssjön, skjutshjälp kan
behövas. Räkna med att vi
håller på från ca 10 på lördagen
till em på söndagen.

20-21/5 Familjeläger, traditionen fortsätter 

Tid och plats meddelas senare.

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 vårtermin framför oss!
I Hackspettarna är barnen födda mellan 2003 och 2005.
Vi ser fram emot en härlig vår med många äventyr!
Datum

Aktivitet

Kommentar

3-5/2

Vinterläger i Göransborg

Gemensamt läger för strövare och lufsare.
Separat info om detta kommer.

10/3
kl. 18-21

Fredagsmys vid Gula stugan
Vi lagar mat tillsammans

Gula Stugan

2/4
kl. 9.3014.30

Orientering
Hitta rätt och hitta lätt?

Skrylle

23/4
kl. 9.3014.30

Vi bygger i skogen
Hugga, såga, surra – för vår
överlevnad?

I närheten av Veberöd, vi återkommer om
exakt plats

6/5
Skåneleden i vårskrud
kl. 8.30-17 Vi vandrar vidare på Österlen,
Brösarp-Kivik
20-21/5

Familjeläger
En favorit i repris, läger
tillsammans med alla grupperna

Mer info längre fram

3-4/6

Paddling i Rönne å

Mer info längre fram

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 vår!!!
Ledare:
Anna Andersson
Margareta Serder
anna@anderssonnet.se mserder@gmail.com
0709-68 78 98
0704-28 30 82

8

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 30/3 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 12/4 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 lördagar 10:00-12:00 (udda
veckor) och torsdagar 18:00-20:00 (jämna veckor). Torsdagar utgår vi från samma
samlingsplats som Trails-gruppen. Terminen startar den 1/4 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. Hör av dig i god tid
till någon av våra instruktörer. Mer information kommer att läggas upp på vår
hemsida (som aktiviteter), när terminen närmar sig.

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

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA

9

Vandringsgruppen
Vandringsgruppen vänder sig till alla vandringsintresserade och vi går ca 1 mil
per gång med fika på vägen!
Vårens vandrardatum:
22 januari
19 februari
26 mars
23 april
21 maj
11 juni

Vi träffas varje gång vid parkeringen vid kyrkan kl 9,00. Därifrån samåker vi eller
promenerar tillsammans. Vi fikar och småpratar gärna under vandringen. Vi är ofta
ett glatt gäng mellan 15-20 stycken.

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 & Sven-Arne 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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