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TERMINSPROGRAM HÖSTEN 2015 KNYTTE, GENARP 

Nu drar höstens Knyttegrupp igång! Vi kommer att ses fem söndagar under hösten med barn 3-4 

år och deras föräldrar för en chans att upptäcka naturen i Genarp. Vi möts på grusparkeringen där 

Sandvägen slutar och vandrar gemensamt till och från vindskyddet nära Risen. Där äter vi 

medhavd matsäck och leker lekar. Varje tillfälle har vi ett tema som vi pratar kring, barnen får 

samla, titta och, om de vill, skapa kring temat. Vi kommer också ha ett skräp-experiment där vi 

följer vad som händer med skräp i naturen.  

Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

20/9 

söndag 

10:15-12:15 Sandvägens 

parkering 

Kryp och blommor Glöm inte att visa 

medlemskortet! 

Ta gärna med en liten 

spann för att samla i. 

11/10 

söndag 

10:15-12:15 Sandvägens 

parkering 

Svampar och mossa Ta gärna med en liten 

spann för att samla i. 

25/10 

söndag 

10:15-12:15 Sandvägens 

parkering 

Löv och träd Ta gärna med en liten 

spann för att samla i. 

22/11 

söndag 

10:15-12:15 Vändplats 

Rige Holgers väg 

Vatten och is Vi ses där Rige Holgers 

väg slutar vid Risen och 

går till Studadammen. 

6/12 

söndag 

10:15-12:15 Sandvägens 

parkering 

Avslutning Hela familjen välkommen. 

Vi tänder en eld och 

grillar tillsammans. Glöm 

inte varma kläder! 

Ta med islykta.  
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LEDARE 

Kan ni inte komma, kontakta oss helst i god tid innan våra träffar! 

Veronika Franzén  Tina Göransson  

info@vfranzen.com   tina.h.goransson@gmail.com 

0735-185478   073-3807857   

Julia Karström  Sunita Odenmar 

karstromjulia@gmail.com  Sunita.odenmar@outlook.com 

0739-995261   070-9602836 
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MEDLEMSKAP 

För att vara med i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du försäkrad 

när du deltar i våra aktiviteter. 

Medlemskapet kostar:  

Medlemskategorier Avgift per år(kr) 

Barn: 0-12 år 100 

Ungdom: 13-25 år 170 

Vuxen: 26 år och äldre 360 

Familj: Personer skrivna på samma adress 530 

 

Vi ser gärna att också en vuxen eller hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår 

förening. Enklaste sättet att blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps 

lokalvadelning. Medlemskap i Friluftsfrämjandet ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år 

samt följande förmåner: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

För mer information om förmånerna gå in på vår hemsida. En del gäller endast familje-

/vuxenmedlemskap. 


