Sommar på

NATURKONTAKT
Öppet för alla Unga vuxna medlemmar 18-35 år

www.lundsfontanhus.se

Naturkontakt unga vuxna
sommaren 2022
Välkommen till sommaren på Naturkontakt!
Vi fortsätter med gruppträffar 2 ggr per vecka. De kommer att vara drop- in på måndagar och
naturutflykt på torsdagar. Nu under sommaren kommer vi i Naturkontakt öppna upp våra
aktiviteter för husets alla unga vuxna, (max 35 år).
På måndagar kommer det vara fortsatt fri drop in, men på torsdagar kommer man behöva
anmäla sig till varje utflykt. Ni anmäler er på lista i caféet och betalar där också. Om ni får
förhinder är det viktigt att ni meddelar det, antingen genom att smsa den utflykts-ansvariga
eller ringa till huset på tel 046-120195 och be dem stryka er från listan.
På måndagens drop in kommer det bjudas på enkel fika och vid torsdagens utflykt serveras
någon form av lunch. Lunchavgift för varje utflykt är 35 kr kontant eller 37 kr med Swish, ska
betalas senast måndagen.
Fontänhuset erbjuder även en sommarutflykt för medlemmar i alla åldrar på tisdagar hela
sommaren. Dessa aktiviteter kan naturligtvis även ni följa med på. Anmälan till dessa sker
också på separat lista i caféet.

Häng med oss ut i sommar!!
Fontänhuset:
Sara tel:
Elin tel:
Lisa tel:

046-120195
076-1658817
076-2890885
076-1821320

(ledig v.30)
(ledig v.32-34 )
(ledig v.26-30)

Våra gemensamma trivselregler

●

Vi frågar vid behov handledaren i god tid, och är medvetna om att de bara kan svara
under arbetstid.

●

Vi tar ansvar för att ha med oss rätt kläder och utrustning på varje träff

●

Vi planerar för att hinna äta frukost eller förbereda den och ta med oss, så att vi
klarar oss fram till lunchtid.

●

Vi gör vårt bästa för att passa tiden av respekt för gruppen och oss själva.

●

Vi tar ansvar för att i så god tid som möjligt anmäla frånvaro.

●

Vi stannar hemma om vi har covid-sjukdomssymptom även om vi är vaccinerade.

●

Vi plockar undan och lämnar snyggt efter oss när vi har varit i vårt rum.

●

Vi är välkomnande och inkluderar nya medlemmar i gemenskapen

●

Vi tar ansvar för vårt eget mående och säger till och ber om hjälp vid behov, (andra
människor är inte tankeläsare).

●

Vi hjälps åt att ta ansvar för att hela gruppen har det bra, utan att det sker på
bekostnad av vår egen hälsa

●

Vi fokuserar på att stärka och peppa varandra i våra samtal

●

Vi vänder oss till handledaren om vi mår jättedåligt istället för att prata med andra
medlemmar

●

Vi säger till när vi vill steppa upp i ansvar och ta på oss fler uppgifter och när vi
behöver trappa ner

●

Vi förlåter varandra och oss själva när vi brustit och försöker att lära av misstaget till
nästa gång

●

Vi har det trevligt tillsammans!

Hälsningar Lisa, Sara och Elin

Program Naturkontakt sommar 2022
Mån

20/6

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, rita,
spela spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter
vi eventuellt i trädgården.

To

23/6

kl. 10.30 - 15

Utflykt till Örtofta
Vi utforskar å-promenaden och slottsparken i Örtofta
Samling: 10.30 på Fontänhusets innergård
Pågatåg mot Höör från Lund C kl 11.07
Lunch: Picknick
Ansvarig: Sara

Mån

27/6

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

30/6

kl. 10.45 - 15

Utflykt till Östra Höje å-dalen
Samling: kl 10.45 på Fontänhusets innergård
Stadsbuss 6 från Botulfsplatsen kl 11.04
Lunch: Restaurang 41, på St Lars området
Ansvarig: Sara

Mån

4/7

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

7/7

kl. 10.45 - 15

Utflykt till Dalby Stenbrott
Utflykt och picknick vid Dalby Stenbrott.
Badmöjlighet
Samling: 10.45 på innergården
Buss 160 från Lund C, kl 11.13
Lunch: Picknick
Ansvarig: Sara

Mån

11/7

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

14/7

kl. 10.45 - 15

Utflykt till Lomma Beach
Vi åker till stranden i Lomma.
Den som vill kan hyra en SUP- bräda.
(Egenavgift 100 kr / 1 tim).
Badmöjlighet
Samling: kl 10.45 Fontänhusets innergård
Buss 139, från Lund C kl 11.13
Lunch: Restaurang-bodarna på Kajvägen
Ansvarig: Sara

Mån

18/7

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

21/7

kl. 10.45 - 15

Grillning på kolonin med Gröna Fingrar
Vi är på Fontänhusets kolonilott. Vi grillar tillsammans
med Gröna Fingrar.
Samling kl 10.45 på Fontänhusets innergård
Stadsbuss 3 mot Nöbbelöv, från Botulfsplatsen kl
11.00, gå av hållplats Monumentet.
Lunch: Grillning korv (både vegansk och vanlig).
Ansvarig: Sara

Mån

25/7

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

28/7

kl. 10.45 -ca 14

Stadsvandring i Lund
Vi guidas genom Lund av stadsguiden Matz Jörgensen.
Matz är en erfaren berättare och kulturhistoriker som
tar oss med på en promenad genom Lunds natur och
kultur.
Samling: kl 10.45 på Fontänhusets innergård
Lunch: Vi köper lunch på stan och sätter oss i en park o
äter, t.ex. kebab eller falafel med tillhörande dryck
Ansvarig: Elin

Mån

1/8

kl. 13 - 16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

4/8

kl 10.45 -15

Naturutflykt till Stenbocksvallar och Barsebäck
(max 8 personer om ingen har egen bil)
Badmöjlighet finns
Samling: kl 10.45 Fontänhusets innergård
Lunch: Badhotellet Barsebäckstrand
Ansvarig: Lisa

Mån

9/8

kl 13-16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

11/8

kl. 10.40- 15

Utflykt till Långa bryggan i Bjärred
Badmöjlighet finns
Samling: 10.40 Fontänhusets innergård
Buss 137 från Lund C kl 11.05
Lunch: Dagens lunch från Bjärreds krog som ni kan ta
med till stranden.
Ansvarig: Sara

Mån

15/8

kl 13-16

Social Drop-in i Naturkontakts rum
Kom och häng en liten stund och umgås, pyssla, spela
spel och ta en kopp kaffe/te. Vid fint väder sitter vi
eventuellt i trädgården.

To

18/8

kl 10.45 -15

Naturutflykt till Saxtorpssjöarna
Badmöjlighet finns
Max 8 pers om ingen har egen bil
Lunch: Picknick
Ansvarig: Lisa och Sara

Information om lunch i sommar:
- Fontänhuset är öppet måndag till fredag hela sommaren och det finns möjlighet att
köpa lunch varje vardag som vanligt i nya matsalen.
- På våra naturutflykter på torsdagar kostar det 35 kr för lunchen.
- Tar du med egen lunch behöver du inte betala.
- Ta gärna med egen termos med varmt vatten. Vi har kaffepulver och te med oss.
Information om att åka kollektivt:
- Fontänhuset bjuder på resan. Vi har 10 st Sommarkort.
- Om du har eget sommarkort, ta gärna med det så kan fler följa med.

Projektledare Naturkontakt Lisa Collin
lisa.collin@lundsfontanhus.se, tel 076-1821320
Handledare Naturkontakt Sara Cristea
sara.cristea@lundsfontanhus.se, tel 076-1658817

