
 

Strövarna och lufsarna våren 2019 

Under våren ska vi ha fokus på att använda kniv, yxa och såg och det är viktigt att du som 

förälder meddelar oss ledare om ditt barn inte får använda kniv, yxa eller såg. Vi kommer att ha 

knivskola, att hugga och såga sker under uppsikt av vuxen. Kniv finns att köpa för 100 kr och det 

är viktigt att den kniv barnen använder har två parerstänger. Barnen får inte bära sin kniv i 

bältet på grund av skaderisken om de faller omkull. 

Observera att vi har bytt dag till att träffas på torsdagar under vårterminen. 

28/3 Torsdag Kulleberg. Vi använder yxa och såg till att fixa eldmaterial.   

Ta med eget fika. 17.30 – 19.30 

11/4 Torsdag Kulleberg. Nya strövar går i knivskola, erfarna strövare och lufsare få lite 

svårare täljuppgifter. Ta med eget fika. 17.30 – 19.30. 

25/4 Torsdag Kulleberg. Vi ska tälja en sälgpipa och skala barken av pinnar Ta med eget fika. 

17.30 – 19.30. 

27/4 Lördag Kullebergsdagen. Alla medlemmar i Kinnekulle LA är välkomna till 

Kulleberg där vi tillsammans hjälps åt med olika sysslor. Det finns många 

olika uppgifter att göra, både för stora och små. Vi bjuder alla som är med 

och arbetar på fika och mat. 10.00 – 13.00. 

 11/5 Lördag Läckö. Vi ska vandra vid Läckö samt besöka naturrummet. Ta med egen 

fika och matsäck, vi äter vid två tillfällen. Samling 09.00 vid Folkets Park i Götene för 

de som vill samåka. Samling 10.00 vid parkeringen på Läckö, avslut 13.00. Meddela om ditt barn 

behöver åka med ledare. 

 16/5 Torsdag Hälleflysjön, Holmestad. Vi letar efter Rumpetroll och spelar skogsbrännboll. Ta 

med ombyteskläder. Samling vid Vättlösa kyrka 17.20 för vägvisning. Obs kom i tid. Ta 

med eget fika. 17.30 – 19.30. 

14/6 – 15/6 Fredag – Lördag Hajk!! Vi sover över på Kulleberg, antingen inne, i 

vindskydd eller i tält. Ledarna fixar all mat. Packlista kommer senare. 18.00 – 11.00. 

Var noga med att meddela om ditt barn inte kommer. Skicka ett sms till någon av ledarna. 

Ta alltid med varma kläder, extra vantar, plastpåsar, torra strumpor, sittdyna. Se till att 

barnets ryggsäck är tillräckligt stor så allt plus fika får plats. Fika får gärna innehålla smörgås, 

bulle, kaka och annat gott men inget godis!  

Betala terminsavgiften 65 kr. Betala med Swish till 123 561 58 77, skriv strövarna/lufsarna + 

barnets namn i avsändarfältet, visa för en ledare att du betalt med Swish så vi kan notera i 

närvarolistan. Kontrollera så ditt barn är medlem i Friluftsfrämjandet.  

Meddela om barnet är allergiskt mot något eller har med sig medicin i skogen.   

Välkomna ut i skogen  

Ulrika  070 5553413                 Lena  073 6200666         Frans 0706226739     Bibbi 0703300596 

 


