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STRÖVARNA - HÖSTTERMINEN 2015 

Nu går barnen vidare och blir Strövare och kommer att få använda kniv, ”under kontrollerade former”, och att 

göra eld och fortsätta med matlagning, kartläsning, naturskådning och annat kul vi kan komma på.  

Datum Tid och plats Aktivitet Tänk på 

5-6/9 

lör-sön 

09.30 Vattenmöllan, hämtas 

söndag ca kl.11 

Kullaläger, för de ”gamla 

Mullebarn” som anmält sig. 

Se separat utskick! 

18/9 

OBS! 

Fredag 

Vi hämtar barnen på skolan 

kl.14.30 och går till 

Vattenmöllan. Ni hämtar 

barnen kl.17 

Håvning. Vi lagar mellanmål. Packa mugg, tallrik & bestick 

i ryggsäcken (till skolan). 

Ingen mat behövs. 

11/10 

sönd 

09.30-12.00 Vattenmöllan KNIV! Egen matsäck. 

25/10 

sönd 

9.30-12.00 Vattenmöllan Allemansrätten. Lär känna djur. 

Knopar. 

Egen matsäck. 

8/11 

sönd 

9.30-12.00 Vattenmöllan ELD. Grillning. Ingen mat behövs. 

4/12     

OBS! 

fredag 

Vi hämtar från skolan kl. 

14.30. Ni hämtar barnen kl.17 

på Vattenmöllan. 

Avslutning vid Vattenmöllan, utan 

föräldrar. Ingen mat behövs 

Ta med ficklampa. Packa 

mugg, tallrik & bestick i 

ryggsäcken (till skolan).  

UTRUSTNING 
Ha för vana att packa ryggsäcken tillsammans med barnet ! Packa ner något att äta & dricka – fikat är bland det 

viktigaste under träffen – samt extrakläder, inkl vantar och strumpor. Tänk på att lägga kläderna i en egen 

plastpåse. Packa även mindre plastpåsar som man kan ha tillsammans med våta strumpor om barnet skulle bli 

blött som fötterna, och någonting att sitta på. Vi är ute i alla väder ! 

KNIVEN 

Barnen kan ha med kniven i ryggsäcken vid varje träff, förutom då vi hämtar från skolan, ifall vi tycker vi har tid 

& ro till att använda den. Kniven SKA ha dubbel parerstång, vara anpassad för barn, trubbig spets och ligga i ett 
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fodral som kan knäppas på säkert sätt. Friluftsfrämjandet har en till bra pris: 

http://friluftsframjandet.jetshop.se/strovarkniv-p-365-c-162.aspx 

Vi kommer att prata om följande regler när man ska använda kniven: 

 Sitt alltid med ryggen mot ett träd när du ska tälja 

 Sätt dig ner innan du tar fram kniven ur fodlralet 

 Sitt med ben och knän brett isär eller på knä 

 Tälj alltid ifrån dig 

 Lägg tillbaka kniven i fodralet innan du reser dig upp 

 Förvara alltid kniven i din ryggsäck 

 Kniven får ENDAST användas när vi ledare har sagt att det är okej 

 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 
Christel Meijerhöffer, 0737-782911, christel.meijerhoffer@gmail.com 

Anneli Lönnblad, 0702-760832, espemarken@telia.com 

Meddela oss om barnet inte kan komma på en träff. Om det är samma dag, kontakta oss via sms eller telefon. 

Meddela allergier eller annat som kan vara viktigt för oss att känna till, exempelvis rädslor för djur/situationer. 

MEDLEMSKAP 
För att vara med i vår verksamhet skall barnet vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är det även försäkrat när hen 

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 många förmåner man kan läsa om på 

hemsidan. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap. 

http://friluftsframjandet.jetshop.se/strovarkniv-p-365-c-162.aspx
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Förutom avgiften till Friluftsfrämjandet betalas en terminsavgiften på 100kr/barn och en del går till mat & 

material – och det som inte används sparar vi till långresan barnen brukar göra när de når Lufsaråldern – eller om 

vi hittar på nåt extra kul innan dess. Detta betalas kontant till ledarna vid första träffen i ett kuvert märkt med 

barnets namn.  


