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BOWLING 25/2
Ungdomarna bjöd in till bowling i Åstorp. Sammanlagt kom det 40
personer och deltog i aktiviteten. Vi var representerade från hela Skåne. I
blandade lag spelades det bowling i en timme, och en del strikes blev det.
Efteråt bjöds det på hamburgare i bröd med pommes frites och dricka. De
som ville spela ett tag till fick chansen till detta efter maten.

TEKNISKA MUSEET I MALMÖ 24/3
En kall marsdag samlades vi på tekniska museet. Där gick vi runt i olika
grupper och tittade på flygplan, gamla bilar och mopeder. Så var där ju
även ubåten U3 att besöka. Några provade sin styrka på att dra tunga
vikter. På tredje våningen fanns ett experimentarium med spännande
aktiviteter. Alla testade en eller flera saker där.
Efter ett tag på museet börja vi bli hungriga. Eva von Bahr hade hittat en
pizzeria vid Turning Torso. Byggnaden är VÄLDIGT hög när man står
precis nedanför. Mätta och belåtna avslutade vi en bit in på eftermiddagen.

FYRADAGARSLÄGER 10 - 13 MAJ
Årets läger hölls i Kirsebo scoutstuga vid Klågerup. Ett dussin ungdomar
och ett halvt dussin ledare deltog på lägret. På torsdagen kom föräldrarna
och lämnade sina ungdomar. Kaffe och fika var framdukat. Ungdomarna
snackade och letade upp vem de ville sova med.
Första dagen på lägret gjorde vi lite aktiviter vid stugan. En tipspromenad i
skogen. Svaren var olika saker man skulle göra, till exempel att spotta en
godisgroda längst, dricka ett glas vatten snabbast. En del vågade bada i
sjön som låg nedanför stugan.
I år hade vi möjligheten att göra en ABC information. En förälder med
kunskap av ABC visade hur man kunde göra vid olika tillstånd. Det var
framåtlutat sidoläge, tryckförband, mun-mot-mun-metoden,
Heimlichmanöver och hur man tog hand om chockade människor. Alla
blev tilldelade en räddningsfilt från apoteket.
På kvällen tände vi brasan vid sjön. Där bakade vi krabbelurer och grillade
marshmallows, som vi klämde mellan Mariekex.
På lördagen var vi på Klågerups
bibliotek. Där kom vi in med
hjälp av det nya meröppet (att
komma in när där är stängt),
som nu finns på många
bibliotek. Tillsammans lyssnade
vi på en ljudbok i myshörnan.
Efteråt körde vi in till Svedala
och avnjöt en mjukglass och
läsk.

DRESSINCYKLING 11/8
Familjedag i Björnstorp med 12 km dressincykling. Spåret slingrar sig i
vacker natur längs Romelåsens dalgång från Björnstorp till Veberöd. På
vägen tillbaka stannade vi och åt vår medhavda picknick-korg. Vädret
hade vi tur med. Endast några få droppar regn.

FAMILJELÄGER I RÖSTÅNGA 25 - 26/8
I år var det ca 20 st ungdomar med på lägret. På lördagen lyssnade vi på
Sofie Berthet om hur man kan stimulera sitt skrivande med bildtärningar
och bildkort. Efter det behövde vi röra på oss. Då spelades det brännboll,
som är en klassiker. När alla fått i sig lunch, bar det av till badet. Fastän
sommaren varit varm, var vattnet kallt i bassängen på Röstånga badet.
Men alla ungdomarna vågade doppa sig. Kvällen började med en tipsrunda
tillsammans med de vuxna. Det är en omtyckt aktivitet. Även film och
godis bjöds det på.
På söndagen tog vi oss upp till Skäralid i
Söderåsens nationalpark. Där fick vi en
guidad tur runt dammen. Guiden berättade
om djurlivet, hur ravinerna kommit till
och om Rårödpågens källa. Lägret avslutades
med glass och utvärdering

SPÖKLÄGER 2 - 4/11
På Finngården i Höör träffades vi för att ha vårt återkommande spökläger.
I år samlades vi alla redan på fredagskvällen. När frukosten, på lördagen,
var klar gick vi ut i det fina höstvädret för att ha en femkamp.
Lite av varje fanns med. Pilkastning, balans, mäta och väga, pricka rätt och
rulla spännband på tid.
Även i år gjordes det pumpor, som tänds upp när det börjar mörkna. De
som vågade och ville, följde med på en runda i skogen när det blir kväll.
När vi kom fram till brasan lyssnade vi på spökhistorier från Youtube.
Godis och film avslutade dagen.
16 nöjda ungdomar lämnade lägret på söndagen. De längtade efter att få
träffas snart igen.

HÖGEVALLSBADET I LUND 1/12
Lördag den 1 december var det julbad på äventyrsbadet i Lund. Det var en
familjedag, så totalt blev vi 15 stycken. Bad i höga vågor, åkturer i
rutschkanor och i forsen. Många gillade att sitta i varmvattenspoolen. När
alla var torra, åt vi en bit mat ute i badets cafeteria. Önskade varandra God
Jul och skildes sedan åt.

Vi tackar för ett trevligt år tillsammans med
ungdomarna och deras föräldrar.
Marita Larsson, Mige Lundahl, Eva von Bahr
Petra Walfridsson, Johan Sallby, Edwin Larsson

