
Turprogrammet är ett samarbete mellan: 
 
 Bjerred-Lommas lokalavdelning 
 bjerred-lomma@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/bjerred-lomma 
 
 Lunds lokalavdelning    
 lund@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/lund 
  
 Genarps lokalavdelning 
 genarp@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/genarp 
 
 Helsingborgs lokalavdelning 
 helsingborg@friluftsframjandet.se  
 www.friluftsframjandet.se/helsingborg 
 
 Husie lokalavdelning 
 husie@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/husie 
 
 Malmö Lokalavdelning 
 malmo@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/malmo 
 
 Svedala Lokalavdelning  
 svedala@friluftsframjandet.se 
 www.friluftsframjandet.se/svedala 

 
Fler lokalavdelningar är  
välkomna att vara med och  
bidra till detta program, tag kontakt 

med Malmö lokalavdelning. 

TURPROGRAM 
FÖR VUXNA 

OCH FAMILJER  
HÖSTEN 2016 

TIPS- & BINGOPROMENAD  
 
Söndag 28/8, 11/9, 25/9, 9/10, 23/10,  
6/11 Gåsajakt - Jakt på bokstäver, 25/12 Juldagspromenad. 
 
Välkommen till Björkeröd/Kullaberg på söndagar. 
Det är både barn- och vuxenfrågor. 
Vi har även café med servering.  
 
Start mellan kl.10-12.  
Frågor maila helsingborg@friluftsframjandet.se eller ring  
Elisabeth 076-23 22 111. 
 
Arrangör: Helsingborgs lokalavdelning 
 

 

FOTOGRAFERA I SKÅNES NATUR  
med Fotogruppen Bjerred Lomma 
 
Fotogruppen i Bjerred Lomma vänder sig vuxna och ungdomar, 
nybörjare och erfarna fotografer. Barn mellan 7-12 är välkomna i 
vuxet sällskap. I Fotogruppen jobbar vi med att utveckla vårt indi-
viduella fotograferande och bildtänk. Till oss är du välkommen 
oavsett om du fotograferar med systemkamera, kompaktkamera 
eller mobilkamera.   
 
Första tillfället den 12 sep är gratis, övriga tillfällen kostar 300 kr/
termin eller 60 kr för prova på. Öppet för både medlemmar och 
icke medlemmar. 
 
Datum:  
12 september, introduktion, kl. 19-21, Otto Pers gård, Otto Pers 
väg 2, Bogeby. Vi går igenom grunderna, teknik och bildtänk. 
Kostnad: gratis 
 
24 september, Fotosession med tema, kl. 14-17, Alnarp.  
 
8 oktober, Fotosession med tema, kl. 8-11, Habo Ljung.  
 
23 oktober, Fotosession med tema, kl. 9-14, Söderåsen Kop-
parhatten.  
 
12 november, Fotosession med tema, kl. 8:30-15:30, Kullen.  
 
21 november, Feedback val av bilderna till utställning på Bor-
geby stenungsbageri januari 2017, kl. 19-21, Otto Pers gård.  
 
27 november, Fotosession med tema, kl. 15-17, Malmö.  
 
Anmälan till Charlotte på  
mail bjerred-lomma@friluftsframjandet.se 
senast 2 dagar innan varje utflykt.  Ange Fotogruppen som ämne.  
Kostnader för transport och ev. fotoutställning tillkommer.  
Samåkning vid längre utflykter. 

 

TURPROGRAM JAN 2017 
 
SÖNDAG 8/1 2017 VINTERVANDRING RYDSGÅRDS GODS 
Samling: Circle K Svedala kl 10:00 
Vädrets makter kan ändra förutsättningarna för vandring 
så därför anmälan till e.g.o@telia.com  senast 7/1. 
Medtag varm dryck. Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Fri-
luftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och något 
att sitta på. Vandringen längd ca 4 km. 
 
SÖNDAG 8/1-2017 TRAMPA NER JULSKINKAN 
Vi vandrar ca 9 km till Louisiana Konstmuseum i Humlebaeck, 
Danmark. Tillbaka med buss. Samling Scandlines färjeterminal 
avgångshallen kl. 09:15. Matsäck för rast under bar himmel 
(extra tröja). Museibesök på egen hand. Ta med leg (körkort/
pass), danska pengar: entré 115 kr + 20 kr i mynt för skåp och 
även busspengar tillbaka till Helsingör. Liten väska för vär-
desaker. Info Mona 042-157950, 070-924 45 23. 
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TURPROGRAM HÖSTEN 2016 

Foto: Jens Stålberg 

LÖRDAG 10/9 FALSTERBO FÅGELSTATION 
Samling kl. 10:00 på parkeringen vid Falsterbo Golfbana och 
gå gemensamt till fyren, guidningen börjar kl 10:15 (brukar ta 
ca en timme).  
Kostnad 40 kr för vuxen och 20 kr för barn. 
Betalas kontant på plats till Anna Morau som är Friluftsfrämjan-
dets representant. 
Anmälan: malmo@friluftsframjandet.se  
 
SÖNDAG 11/9 KANOTSKOLA VID ARRIESJÖN 
Kanotskolan vänder sig till alla som tycker om att paddla eller 
vill prova på kanotpaddling. (Vuxna, familjer, ungdomar) 
På Kanotskolan lär vi ut de grundläggande paddeltagen och 
ger tips. Det blir praktisk övning med paddling mellan bojar 
fram till lunch. Vid lunchtid finns det möjlighet att grilla. 
Efter lunch paddlar vi en tur runt Arriesjön och övar på paddel-
tagen. Sedan hjälps vi åt att tvätta kanoterna och lasta dem på 
släpvagnen innan vi skiljs åt. 
Tid: kl. 10.00 – 15.00 Plats: Arriesjön söder om Malmö 
Kostnad: 100 kr/deltagare i kanotskolan. 50 kr/medlem. 
Anmälan och frågor till Torbjörn Ängquist:  
torbjorn.angquist@cmport.com Mer info kommer efter anmälan 
 
SÖNDAG 11/9 NAVERLÖNNARNA I SVEDALA 
Vi går genom skog och i gränserna mellan åkrarna vid  
S. Lindholmen växer naverlönnarna. Lönnlövet finns i Svedalas 
kommunvapen och naverlönnarna växer vilt bara på detta 
ställe i Sverige. På vandringen hittar vi även "Sorännan”. 
Samling och samåkning från Circle K (Statoil) kl. 09.30.  
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet,  
50 kr för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på. 
Vandringens längd ca 7 km . 
Kontakt: Agneta Löfquist 0705-404107, agneta@lofquist.eu 
 
SÖNDAG 11/9 RUNDVANDRING PÅ ROMELEÅSEN 
Stigfinnaren Karin Hoffmann leder en vandring från hennes 
bok Rundvandringar Romeleåsen. Vandringen är ca 10 km och 
går förbi de vackra Boijsens dammar, Skrylle och den unika 
Trollskogen med sina vridna vresbokar.  
Tid och plats: kl 10.45-15.00.  
Samling vid naturum Skryllegården. 
Kostnadsfritt och ingen anmälan krävs 
 
SÖNDAG 25/9 VANNAMÖLLARUIN OCH HÖJE Å 
Vandring på de södra delarna av Skåneleden.Ståtliga gamla 
träd och pilalléer kommer vi att se många av på vår vandring. 
Samling: Ekevallens idrottsplats i Genarp kl. 10:00 
Samåkning Circle K Svedala kl. 9:30.  
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet,  
50 kr för icke medlem. Ta med fika och något att sitta på. 
Vandringens längd ca 7 km. 
Kontakt Eva Olsson, 0761-114792 (kvällar och helger) 
 
 
 
 
 
 

SÖNDAG 25/9 VANDRING PÅ SKÅNELEDEN  
14 km genom Helsingborgs södra parker och historiska marker. 
Start kl. 09:30 Stortorget, Helsingborg, Magnus Stenbocks statyn.  
Via slottsparken fortsätter vi söderut mot Gåsebäck, Ramlösa, 

Raus kyrka och Råådalen. Tillbaka med buss nr 1 till centrum. 

Matsäck för 2 raster, grova skor och jojo-kort är bra att ha! Info 

Mona 042-157950, 070-924 45 23. 

LÖRDAG 3/10  GROTTVANDRING JOSEFINELUST/
KULLABERG Samling på parkeringen kl. 9.30. 
Visste du att det finns 10 grottor i närheten? Vi utforskar dem och 
kliver ner i Trollhålet så glöm inte ta med en ficklampa. Matsäck 
och rejäla skor är också bra. 
Det är en mycket brant nerklättring så vi rekommenderar inte barn 
under 7 år att gå med. Max antal platser: 30 st. Föranmälan krävs, 
senast den 1/10. Pris: 30 kr medlem, 60 kr icke medlem. Barn 
under 15 år gratis. Info Per Löthner 076-102 42 42 
Länk till anmälan https://goo.gl/forms/6KMOBQOP5zHcOxQG3 
 
SÖNDAG 9/10 TULLSTORPSÅN 
I ett långsiktigt miljöprojekt återskapas urgamla våtmarker längs 
Tullstorpsån. Vi följer ån från Jordberga till utloppet vid Skateholm i 
sällskap med en kunnig guide från Tullstorpså projektet.  
Samling vid f d Jordberga Sockerbruk kl 10  
Samåkning från Circle K Svedala 9:30. Kostnad: Avgiftsfritt för 
medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika 
och något att sitta på. Vandringens längd ca 9 km 
Anmälan till astrid.holmberg@friluftsframjandet.se, tel 0703-154437 
senast den 7 oktober 
 
ONSDAG 12/10 MÅNSKENSPADDLING I HÄCKEBERGA 
Turen för dig som gillar att glida fram under tindrande stjärnor i 
månens sken. Vi paddlar några km, njuter av kvällen och skogens 
alla ljud. Efteråt tänder vi en eld och umgås en stund till. Simkun-
nighet samt viss paddelvana krävs. 
Tid och plats: kl 18:30-ca 20:30 i Häckebergasjön 
Anmälan: senast 3/10 till friluftsframjandet@skrylle.se 
Kostnad: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem 
 
SÖNDAG 16/10 SVAMPUTFLYKT LJUNGHUSEN 
Ätligt eller giftigt – det är frågan? 
Vår populära svampexpert Sigvard Svensson, mykolog från Lunds 
Universitet, svarar på alla era frågor och lite till. Ta med korg, kniv 
och fika. Samling vid Ljunghusens gamla station (Ulrikas) kl.10– ca 
14. Samarrangemang med Falsterbonäsets Naturvårdsförening 
Ingen anmälan. 
 
SÖNDAG 16/10 BILLEBJER/NORRESKOG 
Natursköna fäladsmarker i närheten av Skrylle 
Samling: Billebjer/Naturreservat/P  kl. 10:00 
Samåkning Circle K Svedala 9:30.  
Vandring ca 9 km. 
Kostnad: Avgiftsfritt för medlemmar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för 
icke medlem. Ta med fika och något att sitta på. 
Kontakt Eva Olsson, 0761-114792 (kvällar och helger) 
 
 

SÖNDAG 30/10 SNOGEHOLM 
Mellan Sövdesjön och Snogeholmssjön finns ett strövområde 
med många gamla träd och ett rikt fågelliv. 
Samling: Parkeringen vid Fiskarhus kl 10:15. Samåkning från 
CircleK Svedala kl 9.30. 
Vandringens längd ca 10 km. Kostnad: Avgiftsfritt för medlem-
mar i Friluftsfrämjandet, 50 kr för icke medlem. Ta med fika och 
något att sitta på. Kontakt Astrid Holmberg tel. 0703-154437 
Astrid.holmberg@friluftsframjandet.se 
 
VANDRINGAR I SKÅNES NATUR 
Datum: 30/10, 27/11, 26/12 och 31/1  
Vandringar för alla som orkar gå ca 10 km. Vi vandrar i lugn 
”vuxentakt” i både närområdet och ibland längre bort. Medtag 
fika och något att sitta på. 
Tid och plats: anslås senast måndagen före varje tillfälle på 
www.friluftsframjandet.se/lund och på www.facebook.com/
FriluftsframjandetLund. 
Kostnad: Kostnadsfritt för medlem och 40 kr för icke medlem. 
Ingen anmälan krävs. Kontakt: friluftsframjandet@skrylle.se 
 
TISDAG 1/11  MYSIG KVÄLL I VINDSKYDD 
Lär dig bygga ett vindskydd tillsammans med kunniga ledare. Vi 
skapar ett mysigt läger vid vindskyddet Belsebo i Skrylle, gör upp 
eld och har det trevligt. Ta med mat och varma kläder och en 
ficklampa. Ledarna går hem vid 20-tiden men de som vill över-
natta kan stanna kvar hela natten.  
Tid och plats: kl 15-20, samling vid naturum vid Skryllegården 
Anmälan: senast 29/10 till naturum@lund.se  
 
LÖRDAG 26/11 MÖRKERÄVENTYR I SKRYLLE 
Häng med på en minnesvärd kväll i skogen helt utan ficklampor. 
Vi tillverkar egna facklor och upptäcker naturen vid en mörker-
promenad. Det bjuds på värmande soppa och spännande berät-
telser vid brasan. Kvällen avslutas med fackeltåg tillbaks till par-
keringen. 
Tid och plats: samling 15:30 vid Måryds parkering 
Anmälan: senast 20/11 till friluftsframjandet@skrylle.se 
Kostnad: 50 kr för medlem och 100 kr för icke medlem 
 
SÖNDAG 4/12 MÅKLÄPPEN  
Samling 10.30 vid parkeringen Falsterbo Golfbana. Avslut ca 16. 
Promenad ut till Måkläppen och tillbaka igen, (ca 8 km kan bli 
kortare, väderberoende). Ta med fika/lunch. Kläder efter väder 
och vind. Svårighetsgrad medel, såklart beroende av väderlek. 
Familjer som är osäkra på om barnen klarar vandringen kan följa 
med, men vända om ifall det tar emot för mycket. 
Anmälan senast den 1 december till dan.sundqvist@tele2.se 
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