VEDENS
DAGAR
2022
Vandrarringens VED-temadagar
12 - 13 mars
Anmäl dig senast onsdag 9 mars!

Syftet med dessa temadagar är att ge små som stora en rolig och lärorik dag med ved som tema och även så
klart få föreningens vedbehov tillgodosett. Som medlemmar skall det kännas bra att konsumera ved under
våra vistelser i Flisenberg då vi vet att vi själva under Vedens Dagar bidragit med att transportera, klyva och
stapla den för torkning.
Vi har två dagar i gemenskap som man antingen kan delta på bägge dagarna eller den dag som passar bäst.
Under årets Vedens Dagar kommer deltagarna att
tilldelas arbetsuppgifter som är anpassade till om
man kommer ensam, i par eller som familj.
Arbetsuppgifterna kommer att spridas ut över
Flisenbergstomten för att få bra flyt på vedjobben.
Till lunch bjuder föreningen på hamburgare och
dricka som vi äter runt den värmande risbrasan.
Ta gärna med egen fikakorg att avnjuta när det
är rast/vila.

Tipspromenaden med ved- och skogstema
startar från parkeringen från kl 09:30.
Från kl. 10:00 samlas vi vid Flisenberg.

Preliminärt program, gäller både lördagen och söndagen:
Kl.
0930
1000
1000
1000
1100
1100
1100
1230
1600

Aktivitet
Tipspromenad med ved- och skogstema (start på parkeringen)
Motorsågarna kapar stockar till kubbar
Transport och Klyvning av kubbar.
Stapling av vedträn
Transport av ris o grenar till brasan
Fika utomhus Eget medhavd
Säker hantering av klyvyxa, flera kortare tidpunkter
under dagen
Barnen samlas, letar rätt på torraste veden i skogen
och gör egen brasa vid vindskydden
Vi äter lunch vid brasan. Prisutdelning för
tipspromenaden
Avslutning och städning

Vi vill gärna veta hur många ni kommer så vi kan genomföra arrangemanget med ett bra flyt.
Därför ber vi om anmälan via Facebook (event), mejl eller SMS till Odd eller Patrick I senast onsdag 9 mars
Odd:
Patrick:

E-post
werner-erichsen@telia.com
patrick.ingdahl@gmail.com

Mobilnr
070-608 05 05
070-090 49 85

Varmt Välkommen önskar Stug- och Friluftssektionen!

