
Hösten 2013 

Hej alla Lufsare! 
 
Nu drar vi igång Lufsarterminen igen, vi rivstartar med Kullalägret som nu när vi är 
Lufsare innebär två övernattningar. Vad mer ska göra under terminen ser du här nedan, 
 
 
 

Datum / tid Plats Aktivitet 
6-8 September 
Start Fre 17.00 
Slut  Sön 12.00  

Start och avslut vid 
vattenmöllan 

Kullaläger, Se tidigare utskick 

21 september  
Lördag 
09.00 – 14.00 

Parkeringen vid Konsum, vi 
kommer att behöva hjälp med 
både lämning och hämtning av 
barn, ledare och kanoter. 

Paddling, vi paddlar i Kävlingeån, sträckan Harlösa - 
Holmby/Flyinge 

12 Oktober 
Lördag  
09.00 - 14.00 

Parkeringen vid Konsum, vi 
kommer återigen att behöva 
hjälp med både lämning och 
hämtning av barn och ledare  

Vandring på skåneleden, Vi börjar vid badplatsen vid 
Sövde och avlutar vid Snogeholmssjön. Vi kommer även 
att laga mat på storm kök. Ledarna fixar mat, ta med 0,5l 
extra vatten till matlagning. 

19 Oktober 
Lördag  
09.00 - 13.00 

Samling på parkeringen vid 
Konsum, ev. behöver vi hjälp 
med extra skjuts. 

Geocaching, Sjöbo Ora, Vi kokar soppa så ta med en 
ingrediens till denna + 0,5 l vatten till matlagning 

9 November 
Lördag  
09.00 – ca 16.00 

Parkeringen vid Konsum  Vandring på Måkläppen. Extra viktigt med varm dryck 
och varma kläder stövlar eller vatten tåliga kängor som 
är bar att gå i, det blir en rejäl vandring! 

22 November 
Fredag  
18.30 - 21.00 

Parkeringen vid Sandvägens 
slut  
 

Mörkervandring med lykta, vi lagar mat över 
öppen eld, som ledarna fixar. 

 

Som vanligt ska Du ha med dig en ryggsäck packad med följande: 
 

 Dryck – gärna någon varm 
 Mugg, kåsa och en sked 
 Matsäck, kolla vad vi ska ha för aktivitet, och hur länge vi ska vara ute och anpassa 

därefter, glöm inte frukt! 
 Sittunderlag och extra kläder efter väder 
 Kniv, som du har i väskan (inte i bältet) 
 Regnkläder vid behov 
 Plåster (Ledarna har alltid 1:a förband med sig) 
 Extra strumpor och plastpåsar om skor/stövlar blir blöta 
 Toarulle med litet papper 
 0,5 liter extra vatten (utöver din egen dryck) 

 
– SOM DU PACKAR SJÄLV SÅ ATT DU VET VAD DU HAR MED DIG !! 
 

Klä Er för att klara både kyla och väta under hela tiden vi är ute. 
 

Ni som inte betalt medlemskap, vänligen gör det innan första träffen så att Ert barn är försäkrat. 
Visa upp medlemskort vid första träffen eller så snart ni fått det. 
Den lokala föreningsavgiften på 100 kr betalas till ledarna vid första träffen.  
 

Om Du inte kan komma någon gång, hör av dig till någon av oss ledare. 
 

Napoleon Truedsson  Peter Mårtensson Bengt Olof Tjell 
napoleon.truedsson@gmail.com  peterpm@telia.com  bengt.olof.tjell@gmail.com 
040 – 97 74 88  040 – 12 75 05 040 – 44 11 77 
073 – 424 28 10  0733 – 66 66 04 072 – 551 83 11 
 

Vi ses i skogen!!! 
 
Napoleon, Peter och Bengt Olof 


