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Hej Strövare! 
 
Nu packar vi ryggsäckarna igen, det är nytt år, ny vår och nya träffar. 
Kl 10-14 vid Rockarpsvägen om inget annat sägs. Du minns väl att vi nästan 
alltid gör upp eld så att du kan grilla något gott ☺ 
 
söndag 3 mars Vi ses som vanligt vid p-fickan 

Rockarpsvägen. Samkör gärna, ring om ni 
behöver skjuts. Kom ihåg matsäck och 
stövlar.  

 
söndag 17 mars Idag ska du ta med någon grönsak, t.ex 

potatis, morot eller purjolök. Det behövs 
en matkåsa och sked (din spork är 
jättebra) att äta Strövarsoppa med! ☺ 

 
söndag 7 april Vattenmöllan idag!  
 
söndag 21 april Nu vandrar vi så du måste ha 

stövlar/kängor på fötterna och en 
ryggsäck som sitter bra. Det blir ingen 
eld, men ta med många mackor! Kanske vill 
vi bli hämtade vid annan plats. 

 
 söndag 5 maj Dags att håva. Stövlar på! 
 
Lördag 25 maj kl 14 - söndag 26 maj kl 11 har vi vårt FÖRSTA LÄGER. 

Det blir övernattning i stuga. Mer om 
detta kommer ☺ 

 
Ta med och visa ditt medlemskort till första träffen och samtidigt kan du 
betala föreningens lokala deltagaravgift som är 50 kr/termin.  
 
Vi ses i skogen! 
 
Ola (Bonder)   Marie (Björup)     Christian (Grandi)   Sofie (Andersson)   Ylva (Cole) 
0705-620510    0733-628521         0709-787490    0707-858841            0707-128874 

 
Kom ihåg: meddela oss som står och väntar, om du inte kan komma � 
 
Gå gärna in på vår förenings hemsida, där finns vårt program och du kan läsa mer om oss: 

http://www.friluftsframjandet.se/genarp 
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Packlista för dagsturer: 
Stövlar på fötterna eller BRA kängor 
Extra kläder i ryggsäcken (sockor, vantar, byxor, varm tröja och 
regnkläder) 
Minst två plastpåsar (om stövlarna blir våta inuti så tar du dessa utanpå 
ett par torra sockor) 
Sittunderlag 
Kåsa eller mugg 
Spork (eller sked och gaffel) 
Visselpipa (du kommer att få en sådan av oss) 
Mat (några smörgåsar, en frukt och kanske en korv att grilla) 
Dryck (helst både kall och varm) 
Kniv  
 
Och du, packa din ryggsäck själv med lite hjälp av någon vuxen! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ps.  


