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Styrelsen i Veberöds Lokalavdelning 

 

Ordförande:    Margareta Serder     046-812 82 

Sekreterare:   Jonas Håkansson     046-12 93 86 

Kassör:           Fredrik Nilsson         0709-35 81 68 

Ledamot:        Susanne Röstling     046-808 50 

Ledamot:        Hugo Settergren       046-812 82 

Ledamot:        Birgitta Mattisson      046-854 14 

Ledamot:        Henrik Rundgren       070-954 66 03 

 

Kontaktpersoner 

Skogsknopp För barn 1-3 år Birgitta Mattisson 046-85 14 

Skogsknytte För barn 3-5 år Henrik Rundgren 070-54 66 03 

Skogsmulle  För barn 5-7 år Joakim Andersson 046-39 13 48 

Strövare För barn 7-10 år Anna Andersson 046-39 13 48 

TVM Ungdomar 14+ år Hugo Settergren 046-812 82 

Mountainbike För barn 7 år och 
uppåt och vuxna 

Martin Djignagård 073-038 09 79 

Vuxenvandring För vuxna som vill 
ut i skog och mark 

Gunilla, Sven-Arne 
Andersson 

046-800 65 

Äventyrliga 
Familjen 

För äventyrliga 
vuxna och barn 

Birgitta Mattisson 046-854 14 

Material till 
utlåning 

 Joakim Andersson 046-39 13 48 

Gula Stugan Vår stuga vid 
Krankesjön 

Birgitta Mattisson 046-854 14 

 

 

Veberöds Friluftsblad 
Ges ut av Friluftsfrämjandet, Veberöds lokalavdelning 

www.friluftsframjandet.se/veberod       Utkommer två nummer per år 
Ansvarig utgivare: Margareta Serder      Redaktör: Hugo Settergren 

 

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/veberod
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Välkomna till vårterminen 2015 med Friluftsfrämjandet Veberöd! 

Det senaste året har Friluftsfrämjandet glädjande vuxit i medlemsantal, 

både totalt sett och i vår egen lokalavdelning. Allra mest växer vi med 

våra barnverksamheter. Veberöds lokalavdelning har inom 

barnverksamhet återigen Knopp för de allra yngsta, liksom Knytte, Mulle, 

Strövare, Lufsare och TVM. På Idala förskola finns dessutom I Ur och 

Skur-avdelningar för alla förskoleåldrar. I Ur och Skur-medlemmar är 

förstås välkomna även i våra andra verksamheter! 

Vår föreningslokal Gula stugan genomgick en grundlig storstädning och 

utrensning på höstens fixardag tack vare nästan tjugo barn och vuxna 

som bidrog med arbetskraft. Vad fint det blev! Framtida investeringar i 

stugan diskuterar vi vidare på årsmötet 10/2 kl. 19. Välkomna! 

Under året har Martin D i MTB-gruppen gjort en stor insats för friluftslivet 

genom att tillsammans med Länsstyrelsen och markägarna i bygden 

anlägga MTB-slingor där terrängcykling kan ske utan att inkräkta på 

andra intressen. Det främjar Allemansrätten och allas möjligheter att 

efterleva den.  

Stiftelsen Hanna och Johan Willhards donationsfond har beslutat att ge 

vår lokalförening ett ekonomiskt bidrag som räcker för inköp av en ny 

familjekanot till föreningen. Snart äger vi sex riktigt bra kanoter. 

Nu ser vi fram emot ännu ett år av härliga friluftsupplevelser hela 2015. 

På de följande sidorna finns alla gruppers program och annan viktig 

information. Vet du någon som kanske vill bli medlem eller ledare? 

Kontakta oss på veberod@friluftsframjandet.se 

 

Styrelsen genom ordförande Margareta Serder 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veberod@friluftsframjandet.se
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Låna och hyra utrustning 

Vuxenmedlemmar har möjlighet att hyra, och i vissa fall till och med utan 

kostnad låna, en del av den friluftsutrustning som föreningen tillsammans 

äger eller förvaltar. I år har vi exempelvis sökt och fått hela 15 000kr av 

Crafoordska stiftelsen till nya fina fjälltält, som köptes in i våras. 

Dessutom har vi kanoter, flytvästar och annan paddelutrustning i vår 

ägo, liksom en hel del annat: vildmarksgrytor, tarp, osv.  

Främst ska naturligtvis utrustningen användas i våra gemensamma 

aktiviteter men när den är ledig är det möjligt att boka den så att den 

kommer till användning. Mer om vilken materiel som finns hittar ni på 

hemsidan www.friluftsframjandet.se/veberod. För frågor om 

utlåning/uthyrning kontakta Joakim Andersson (se kontaktuppgifter på 

sidan 2). 

Även Gula stugan kan lånas ut till självkostnadspris. 

 

Rabatter 

Som medlem i Friluftsfrämjandet Veberöd har man rabatt i Team 

Sportias butiker på St. Bernstorp och på Nova Lund. Man får 20 % rabatt 

på ordinarie pris på cykelrelaterade tillbehör, reservdelar samt på 

friluftsrelaterade produkter. De lämnar också 10 % av ordinarie pris på 

cyklar.  

Läs mer om Friluftsfrämjandets olika rabatter på hemsidan- 

www.friluftsframjandet.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.friluftsframjandet.se/veberod
http://www.friluftsframjandet.se/
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Medlems- och terminsavgifter 

För att delta i våra aktiviteter måste du vara medlem i Friluftsfrämjandet. 

Medlemsavgiften gäller 1 oktober-30 september och kostar: 

Barn (0-12 år)                                             100 kr 

Ungdom (13-25 år)                                             170 kr 

Vuxen (26 år -)                                             360 kr 

Familj (personer skrivna på samma adress)        530 kr 

 

Medlemskap tecknar du första gången genom att ta kontakt med 

riksorganisationen, www.friluftsframjandet.se/bli-medlem 

För att delta i våra barngruppers verksamhet ska du även betala en lokal 

terminsavgift, vilken betalas till ledarna senast andra träffen varje termin. 

Ledares barn har reducerad avgift. Avgiften för olika medlemskategorier 

är: 

Grupp Om förälder är 
medlem 

Övriga 

Knopp & Knytte 50 kr 80 kr 

Mulle, Strövare 100 kr 150 kr 

TVM  100 kr 

 

Lokal aktivitetsguide 

På de följande sidorna finns program för alla de grupper som är aktiva i 

Friluftsfrämjandet i Veberöd – från Skogsknopp till Frilufsare och TVM för 

barn/ungdomar, MTB (mountainbike) för ungdomar/vuxna, vandringar 

och Äventyrliga familjen. 

Är du intresserad av att vara med? Ta då kontakt med någon ledare eller 

grenansvarig (se sidan 2) eller direkt med grupperna på de följande 

sidorna. 

Om du är intresserad av att starta någon ny verksamhetsgren eller bli 

ledare, välkommen att kontakta styrelsen! 

 

 

www.friluftsframjandet.se/bli-medlem
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Skogsknopparna 

 

De yngre barnen med föräldrar går iväg på knopp! 

Välkomna till knopp för barn mellan 1-3 år vi träffas 

söndagar kl. 9.30–10.30 följande söndagar. 

 

29/3 

12/4 

26/4 

10/5 

24/5 

 

Vi samlas på Idalagården. 

Hjärtligt välkomna! 

 

Håkan o Birgitta 

 

Anmälan till: 

 

Birgitta Birgitta.mattisson@lund.se 

 

Håkan h.axklo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta.mattisson@lund.se
mailto:h.axklo@gmail.com
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Knyttegruppen Rävarna 

 

Barn födda 2009 och 2010 går på äventyr med 

föräldrarna som medupptäckare. Med egen packning 

och mumsig matsäck är vi utrustade för nya möten och 

oväntade naturupplevelser. 

Vi träffas 10.00 till 11.30 med undantag för sista träffen. 

 

8/2 - Vomb södra: Fort 

Samling på vägen mellan Konsums parkering och kyrkan för 

gemensam avfärd kl. 9.45 

1/3 - Vomb södra: Vatten 

22/3 - Vomb södra: Vårtecken 

12/4 - Ljungen: Hinderbana 

26/4 - Vomb södra: Insekter 

10/5 - Körsbärsdalen: Håva  

Ta med extrakläder till ombyte! 

23/5 - Scoutstugan Vresselvägen: Avslutning 

 

Hjärtligt Välkomna! 

 

Carolina Silvandersson 

carolina.silvandersson@gmail.com 

073-539 97 73 

 

Wendy Mörk 

wendy@veberöd.com 

073-205 58 11 

carolina.silvandersson@gmail.com
wendy@veberöd.com
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Knyttegruppen Daggmaskarna  

 

Knytte är för åldrarna 4-5 år, födda 2009 och 2010. Här 

är föräldrar och barn tillsammans medupptäckare i 

naturen. Oavsett väder är vi ute i naturen och lär oss 

om skogens vanligaste växter och djur.  Barnen lär sig 

vara trygga och trivas i naturen samt att motoriskt röra sig i skog och 

mark. Viktiga inslag är nyfikenhet, gemenskap, delaktighet, sång, lek och 

matsäck.  

Vi träffas 7 söndagar under våren och avslutar med ett läger tillsammans 

med övriga grupper inom Friluftsfrämjandet i Veberöd. 

Vi träffas kl. 10:00 och håller på till kl. 12:00. 

 

25 januari – Gula stugan 

8 februari – Måryd 

1 mars – Skrylle 

22 mars – Fågeltornet, Silvåkra – Gula stugan 

12 april – Sövde strövområde 

26 april – Körsbärsdalen 

10 maj – Skrylle – Måryd 

23 -24 maj – Läger (Tid och plats meddelas senare) 

 

Välkomna! 

 

För mer info, kontakta: 

Henrik Rundgren                  henriksadress@gmail.com 

Andreas Hyltén-Cavallius ahc73@me.com 

 

 

henriksadress@gmail.com
ahc73@me.com
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Mullegruppen Larverna 

 

Välkomna till en ny termin med Skogsmulle.  

Vi fortsätter göra kul saker tillsammans i skogen.  

Vi fikar på vår medhavda matsäck och ser hur naturen 

förändras från vinter till vår. Utöver matsäck är det bra 

om det finns ett sittunderlag i ryggsäcken. Kläder efter väder. Plastpåsar 

att ha i våta stövlar och extra strumpor är också bra. Även ett par extra 

kalsonger/trosor för ombyte om det skulle ske en olycka. 

Vi träffas som vanligt mellan kl. 10-12. 

25 jan -Snölek (eller kojbygge)Tag med pulka      Liabacken 

8 feb -Snölek (eller inställt) Tag med pulka         Liabacken 

1 mars -Vandring Hämtning vid fågeltornet Gula stugan 

22 mars -Vi bygger hinderbana  Gula stugan 

12 april -Vi bygger drakar                   Enefäladen* 

26 april -Vi bygger båtar                    Vitsippedalen* 

10 maj -Håvning och avslutning (Extrakläder!!) Körsbärsdalen 

23-24 maj -Familjeläger Mer info senare Wressel 

 

Hej kolikok! 

 

Joakim Andersson                             Christel Andersson 

joakim@anderssonnet.se                  christelh.andersson@veberod.com 

046-391348                                       046-202296 

0708-328258                                     0733-363258 

 

 

 

mailto:joakim@anderssonnet.se
christelh.andersson@veberod.com
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Strövargruppen Grodorna  

 

Välkomna till en ny termin i naturen! 

Vi tänkte ägna våren åt att öva på sådant man behöver 

kunna för att fixa en lägerplats. Det blir också både 

tältövernattning och kanoting! Som vanligt lyssnar vi 

också mycket på vad barnen själva har lust med och tycker är kul. 

Barnen i vår grupp är födda 2006 och 2007.  

Vi träffas 9.30 till 12.30 om inget annat anges nedan. 

25/1- Vi åker pulka eller skridskor om det är kallt och snö eller is. Annars 

tar vi en liten vandringstur så att vi håller oss varma. Kanske fixar vi 

något på stormkök. Gula stugan 

1/3- Hugga, tälja och såga. Det ville alla göra mer denna termin. Vi fixar 

bränsle och surrar en trefot till nästa gång då vi ska laga mat över öppen 

eld. Besked om plats kommer per mail. 

22/3 -Elda och laga mat. Hur gör man en bra eldstad? Kanske kan man 

baka bröd på elden? Besked om plats kommer per mail. 

12/4- Orientering i vårskogen. Finns det vårtecken vi känner igen sedan 

förra året? 

25-26/4- Övernattning i tält! Vi hinner säkert med en massa annat 

förutom att sova, till exempel surra något kul, vandra en bit eller se vad vi 

lärde oss om kartan sist. Besked om plats kommer per mail. 

10/5- Paddling i Klingavälsån 

23-24/5- Storläger vid Gula Stugan med alla grupper och familjer. 

 

Välkomna! 

 

Fredrik Nilsson                                           Malin Lefort 

046-855 73                                 0739- 830 848 

0709-35 81 68                            malin.h@iname.com 

nils.fredrik.nilsson@live.se 

malin.h@iname.com
nils.fredrik.nilsson@live.se
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Strövar- Lufsargruppen  

Hackspettarna 

I Strövar-Lufsarna är vi ute på egen hand 

med våra ledare i skog och mark. 

Naturen är en fantastisk plats för 

naturexpeditioner där vi leker och går på äventyr, lagar mat på stormkök, 

täljer, gör upp eld och mycket annat roligt. 

Barnen i vår grupp är födda 2003-2005. 

24-25/1- kl.16.00–10.00  

Läger i Gula Stugan, vi torkar mat och hoppas på vinteräventyr.  

Plats: Gula Stugan 

1/3 - kl.9.30–14.00  

Vandring Idalagården-Kulturens Östarp. Plats: Idalagården 

12/4 - kl.9.30–14.00  

Orientering. Kullatorpet eller Revingefältet. Samling: Konsum 

26/4 - kl.9.30–14.00  

Vi letar vulkanrester vid Öved. Samling: Konsum 

23-24/5 – tid kommer senare 

Storläger vid Wressel. Vi återkommer med mer info om tider och annat. 

7/6 – kl.9.30–14.00  

Paddling i Häckebergasjön 

 

Vi ses till en härlig vår! 

 

Anna Andersson      anna@anderssonnet.se      0709-68 78 98 

Margareta Serder    mserder@gmail.com           0704-28 30 82 

Johan Stjernbecker johan@stjernbecker.se        0733-87 38 05 

   

mailto:anna@anderssonnet.se
mserder@gmail.com
johan@stjernbecker.se
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TVM 

 

Halloj! Vi i TVM hittar på en massa egna äventyr och 

spektakel. Fast vi är inte så många och skulle gärna bli 

fler!              

Nu till våren kommer vi dra iväg på Snapphane-ting 

uppe strax norr om Osby vid Smålandsgränsen den 17-19 april. Vi 

kommer antagligen också göra lite spontanvandringar/spontancyklingar 

lite då och då under våren beroende på hur vädret blir. Vi hittar även på 

många roliga aktiviteter med TVM- Genarp såsom att bada Bastubåt i 

Sövde. 

Eftersom vi har en ganska öppen planering har vi skapat en egen 

Facebook-grupp, så vi lätt kan hålla kontakten och planera tillsammans.  

Så om du är sugen på äventyr, frilufts-och naturintresserad, gillar kakor 

och inte är rädd för väder – känn dig hjärtligt välkomnad till TVM 

Veberöd! 

 

Vi hörs och ses! 

 

Hugo Settergren                                   Sara Lindberg 

hugosettergren@gmail.com                 veberod.97@hotmail.com 

046- 812 82                                          046- 78 00 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hugosettergren@gmail.com
veberod.97@hotmail.com
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Äventyrliga familjen 

Anmälan och betalning för varje gång enligt anvisningar för varje träff. Ibland ingår 

maten i priset. 

Lördag 25 januari kl. 10: Långfärdsskridskor (eller vandring) 

Om isen ligger provar vi på att åka långfärdsskridskor på Krankesjön (eller ngn 

annan sjö med bra is). Är det inte tillräckligt fruset vandrar vi en bit runt sjön 

istället. Efteråt grillar vi medhavd matsäck (korv eller liknande). Ta med en 

ryggsäck med ombyteskläder packade i plastpåsar (ger flythjälp om man 

hamnar i vattnet), isdubbar har föreningen några att låna ut. Ta gärna med 

långfärdsskridskor om du har, annars vanliga. 

Anmälan senast 20/1 till Wendy. Pris 50:- per familj. 

Fredag 20 mars efter kl. 17: After work (Gula stugan) 

Vi samlas vid elden för gemensam matlagning och fredagsmys.   Ledarna är 

på plats och startar elden från kl. 17, ni kommer när ni kan och hinner. Maten 

lagar vi gemensamt över öppen eld, meddela ev. allergier eller om du är 

vegetarian. Medtag dricka och ev. något gott efter maten. 

Anmälan senast 17/3 till Wendy. Pris 50:- per vuxen och 25:- per barn, mat 

ingår. 

Fredag 24 april efter kl. 17: After work (Gula stugan) 

Vi samlas vid elden för gemensam matlagning och fredagsmys.    Ledarna är 

på plats och startar elden från kl. 17, ni kommer när ni kan och hinner. Maten 

lagar vi gemensamt över öppen eld, meddela ev. allergier eller om du är 

vegetarian. Medtag dricka och ev. något gott efter maten. 

Anmälan senast 21/4 till Wendy. Pris 50:- per vuxen och 25:- per barn, mat 

ingår. 

Lördag 30 maj, hela dagen: Cykla på Ven 

Vi åker iväg för en heldag på mysiga Ven. Packa matsäck och lämpliga kläder. 

Cyklar hyr vi på Ven, det finns många olika sorter med möjlighet till både 

tandemcykel och påhängscyklar om man inte är så bra på att cykla själv. 

Anmälan senast 25/5 till Wendy. Pris: 50:- per familj plus kostnader för resa 

och cykelhyra. Vi försöker ordna samåkning från Veberöd. 

Välkomna! 

Wendy Mörk              wendy@veberod.com  0732-05 58 11   

Birgitta Mattisson birgitta.mattisson@telia.com 046-85 414        

Jonas Håkansson       jonas.hakansson2@utb.lund.se     046-12 93 86 

mailto:wendy@veberod.com
mailto:birgitta.mattisson@telia.com
mailto:jonas.hakansson2@utb.lund.se
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Mountainbike – Junior (7-10 år)  

Till våren drar vi igång vår mtb-verksamhet för dig som 

är lite yngre och som tycker om eller skulle vilja prova 

på att cykla i skogen. Vi riktar oss främst till dig mellan 

7-10 år (född '07-'05), men är ni osäkra om vilken 

grupp som passar bäst går det bra att höra av sig till någon av oss 

ledare. Vi cyklar på stigar i skog och terräng i Veberöds närhet. Våra 

utbildade instruktörer ger dig all kunskap du behöver om cykelteknik, 

utrustning och underhåll.  

Vi träffas torsdagar på angiven plats kl. 17:00 och beräknas vara tillbaka 

ca kl. 18:00 på samma plats som vi startade på, om inget annat anges. 

Svårighetsgraden på rundorna anpassas efter hur 

gruppsammansättningen blir. Vi utforskar MTBns olika tekniker vad 

gäller de tre hörnstenarna Uppför, Utför och Över.  

För dig som inte hunnit skaffa en riktig MTB-cykel, finns möjlighet att 

låna. Dock har den minsta vi har 26"-hjul. Hör av dig i god tid till någon 

av våra instruktörer. Rådfråga oss gärna inför ett eventuellt köp av cykel.  

Vill du hänga med? Kom till något av våra först cykeltillfällen. Har du 

frågor går det bra att ringa eller maila. 

 

Tänk på följande: 

Ta med extra slang 

Kontrollera att bromsarna fungerar 

Ät och drick innan du åker hemifrån, gärna en timme före cyklingen 

Fylld vattenflaska alternativt "Camelbak" 

Oömma kläder och handskar 

Ingen hjälm = ingen cykling! 
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Program MTB – Junior våren -15 

 

Torsdagar kl. 17:00-18:00 

Datum Mötesplats 

9/4 Gula stugan, Krankesjön  

16/4 Gula stugan, Krankesjön  

23/4 Häljasjön  

1/5 Häljasjön OBS! Fredag kl. 13:00 

7/5 Konsum, Veberöd  

14/5 Konsum, Veberöd  

21/5 Sandvägens slut, Genarp  

28/5 Sandvägens slut, Genarp   

 

Terminsavgiften på 80 kr ska betalas senast andra gången till ledarna. 

Du måste vara medlem i Friluftsfrämjandet av försäkringsskäl. Ansök om 

medlemskap till riksorganisationen på www.friluftsframjandet.se

  

Välkomna! 

 

Martin Djignagård                  Andy Gibbs 

djignagard@gmail.com andygibbs75@gmail.com 

073-038 09 79                  076-948 56 77 

 

 

  

www.friluftsframjandet.se
www.friluftsframjandet.se
djignagard@gmail.com
andygibbs75@gmail.com
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Mountainbike (10-99 år) 

Till våren fortsätter vi vår mtb-verksamhet för alla oss 

som tycker om eller skulle vilja prova på att cykla i 

skogen. Alla mellan 10 och 99 år är välkomna. Vi cyklar 

på stigar i skog och terräng i Veberöds närhet. Våra 

utbildade instruktörer ger dig all kunskap du behöver om cykelteknik, 

utrustning och underhåll.  

NYTT FÖR I ÅR: I samarbete med markägarna på Häckeberga och 

Björnstorps gods samt Lunds kommun och Länsstyrelsen håller vi just nu 

på att göra nya MTB-slingor. Till våren kommer vi kunna cykla på några 

av dessa nya rundor. 

NY TID! Vi träffas torsdagar på angiven plats kl. 18:15 och beräknas 

vara tillbaka ca kl. 20:00 på samma plats som vi startade på, om inget 

annat anges. Svårighetsgraden på rundorna anpassas efter hur 

gruppsammansättningen blir. Vi utforskar MTBns olika tekniker vad 

gäller de tre hörnstenarna Uppför, Utför och Över. Tänk på följande: 

 

Ta med extra slang 

Kontrollera att bromsarna fungerar 

Ät och drick innan du åker hemifrån, gärna en timme före cyklingen 

Fylld vattenflaska alternativt "Camelbak" 

Oömma kläder och handskar 

Ingen hjälm = ingen cykling! 

 

För dig som inte hunnit skaffa en riktig MTB-cykel, finns möjlighet att 

låna. Hör av dig i god tid till någon av våra instruktörer. Rådfråga oss 

gärna inför ett eventuellt köp av cykel.  

Vill du hänga med? Kom till något av våra först cykeltillfällen. Har du 

frågor går det bra att ringa eller maila. 
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Program MTB våren -15 

 

Torsdagar kl. 18:15 – 20.00 

Datum Mötesplats 

26/3 Genarps idrottsplats  

2/4 Genarps idrottsplats  (Skärtorsdag)   

9/4 Gula stugan, Krankesjön  

16/4 Gula stugan, Krankesjön  

23/4 Häljasjön  

1/5 Häljasjön OBS! Fredag kl. 14:00 

7/5 Konsum, Veberöd  

14/5 Konsum, Veberöd  

21/5 Sandvägens slut, Genarp  

28/5 Sandvägens slut, Genarp 

 

Terminsavgiften på 120 kr ska betalas senast andra gången till ledarna. 

Du måste vara medlem i Friluftsfrämjandet av försäkringsskäl. Ansök om 

medlemskap till riksorganisationen på www.friluftsframjandet.se 

Välkomna! 

Martin Djignagård                  Martin Berntsson 

djignagard@gmail.com berntssonmartin@hotmail.com 

073-038 09 79                  0706-17 87 65 

 

Andy Gibbs                  Mattias Nordström 

andygibbs75@gmail.com om.nordstrom@gmail.com 

076-948 56 77                  070-743 52 33 

 

 

http://www.friluftsframjandet.se/
djignagard@gmail.com
berntssonmartin@hotmail.com
andygibbs75@gmail.com
om.nordstrom@gmail.com
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Vuxenvandringar 

Vårens vuxenvandringar kommer att gå under temat 

”vandringar kring sjöar och vattendrag”. 

 

Vi kommer att ha 5 vandringar under våren. 

 

Datum för vandringarna är: 

 

2015-01-18   Gunilla & Sven-Arne kommer att leda denna vandring kring 

Björknadammen och Vombsjön.                                  

2015-02-15 

2015-03-15 

2015-04-19 

2015-05-24 

 

Resterande utflyktsmål kommer ni att få efterhand. 

Som vanligt går vi ca 1 mil i alla väder och träffas vid kyrkan i Veberöd kl. 

9.00 för att samköra till vandringen. 

Om ni undrar något så ring Gunilla och Sven-Arne Andersson, som är 

era ledare. Ni når oss på tel.046-800 65 eller mobil 0709-55 75 06. 

 

Väl mött på vandringarna, gamla som nya medlemmar! 

Gunilla & Sven-Arne 
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Ännu ett gäng mullar har nu lämnat Idala förskola och börjat i förskoleklass i 

lokalen mittemot. 

Fördelen med Idalaskolans och Idala förskolas närhet till varandra blir extra 

påtaglig när det blir dags att lämna vidare barn till skolans värld. De får ett 

försprång när det gäller övergång mellan förskola och skola som vi är glada 

och stolta över att kunna erbjuda. 

Förra terminen hann vi med mycket friluftsliv. Vi har arbetat med bokstäver i 

naturmaterial och olika färger och former. Vid ett tillfälle tidigt i våras provade 

vi att rita/måla med naturens egna färger. 

Vi har gått magiska banor i skogen och träffat på både önskestubbar och 

häxor… 

Ett uppskattat tillfälle var när mullarna lagade tacos åt knyttarna. Aldrig förr har 

matkärlen varit så tomma. Vi har också lagat grönsakswok och grillat korv och 

hamburgare över elden på grillplatsen nedanför Liabacken. 

Musiken har följt oss under hela terminen och det som började som utegympa 

slutade med en tradition att ha ”fredags-disco” ute på gården där alla som ville, 

både på förskolan och i skolan, var med. 

Vi hade terminsavslutning i Gula stugan med promenad, äventyrsbana och 

tipsrunda och så avslutade vi med gemensam familjekväll med 

grillning/picknick. 
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Som vi skrivit om tidigare har vi nu utökat vår verksamhet så att hela förskolan 

arbetar med I Ur och Skur-pedagogik. Det betyder att vi har både Knopp-, 

Knytte- och Mullegrupper idag. 

Alla förskolor i Veberöd arbetar från höstterminen med ett Reggio Emilia-

inriktat arbetssätt. För Idala förskolas del passar det bra eftersom I Ur och 

Skur och Reggio Emilia går hand i hand. Våra ledord; medupptäckande, 

medupplevande, medagerande och medundersökande utgår från samma 

barn- och kunskapssyn som ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt gör.  Vi har 

också lagt till ett eget ledord; meddokumenterande för att visa att barnen ska 

vara delaktiga i den dokumentation som sker kring verksamheten. 

Rubriken för det gemensamma projektet på Veberöds förskolor är Barns 

relation till och dialog med platser. 

Under höstterminen har knopparna arbetat mycket med sinnena och knyttarna 

har haft ett trolltema. Mullarna har försökt bygga en portal till fantasilandet. 

Mullarna har hunnit ha sitt första möte med Skogsmulle i skogen. Ett 

uppskattat besök som ledde till många frågor. Han berättade om olika fåglar 

och att det var dags att mata de som stannar kvar här under vintern. 

 

Är ni intresserade av att besöka oss för att se hur vi arbetar så är ni välkomna 

att ringa på 046-35 67 72. 

För att börja på Idala förskola anmäler man sig på Lunds kommuns hemsida. 

http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Forskola-och-

barnomsorg/Ansokan-till-forskoleplats/Anmalan-till-forskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Forskola-och-barnomsorg/Ansokan-till-forskoleplats/Anmalan-till-forskolan
http://www.lund.se/Medborgare/Utbildning--forskola/Forskola-och-barnomsorg/Ansokan-till-forskoleplats/Anmalan-till-forskolan
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Packlista för friluftsäventyr 

 

 Vatten (att dricka och släcka eld med) 

 

 Matsäck (oftast lite mer än man tror behövs för man blir hungrig ute 

i det fria) 

 

 Kåsa eller dylikt 

 

 Bestick (en ”spork” kan räcka) 

 

 Sittunderlag 

 

 Regnkläder 

 

 Extra strumpor, mössa, vantar (kanske även tröja) 

 

 Skräppåse 

 

 Kniv (för barn ska kniven ha parerstång) 

 

 Rep att kunna slå knopar av 

 

 Plåster  
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Friluftsfrämjandet Veberöd finns på Facebook! 
Det finns en ”öppen” sida: 
http://www.facebook.com/#!/FriluftsframjandetVeberod, där vi försöker 
sprida bred information om vår verksamhet, och en sluten grupp: 
www.facebook.com/friluftsframjandetveberod, där vi vill kunna 
kommunicera enkelt med såväl medlemmar som ledare. Vi vill bli fler, 
så gå in på sidan och ”gilla oss” och anmäl dig till gruppen! Och dela 
gärna med dig till dina vänner på FB. 
 

 

Årsmöte! 
Välkomna på årsmöte tisdagen den 10 februari kl. 19.00 i Gula stugan! 

 

 

 

  

 

 

 

Våren 2015 

Adressetikett 

http://www.facebook.com/%23!/FriluftsframjandetVeberod
www.facebook.com/friluftsframjandetveberod

