
 
 

 

Hej! 

Välkommen till höstens Mullegrupp.  
Vi hoppas att vi ska få några spännande, roliga och lärorika träffar tillsammans. Tanken med 
verksamheten är att barnen ska få lära sig att vistas i, uppskatta och respektera naturen. Våra träffar 
kommer att innehålla lek, sånger, pyssel och ”naturlära”. Mullebarnen får lämna föräldrarna och 
uppleva naturen tillsammans med oss ledare.  
 
För att delta ska ni vara medlemmar i Friluftsfrämjandet samt betalt kursavgift. Tänk på att lösa 
medlemskap och betala kursavgiften innan första träffen enligt information på nästa sida.  
Det är även bra om ni hör av er de gånger ni inte kan komma så står vi inte och väntar i onödan. 
 

Datum:   4/9, 11/9, 18/9 25/9, 9/10, 16/10 och 23/10. 

Tid: 10.00 till ca 12.00 

Samlingsplats:  Parkeringen vid Borgen 
Kommer att bli andra platser också men då informerar vi givetvis om 
det. 

Anmälningsformulär: Anmälan sker genom att fylla i anmälningsformuläret på hemsidan: 

 http://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/lokalavdelningar/varna
mo/barnochunga/anmalan/ 

 Frågor angående anmälan skickas till: 
Marcus.melin@friluftsframjandet.se 

Klädsel: Oömma kläder, vantar, sockar och täta stövlar, gärna regnbyxor, tänk 
på att klä er varmt. Vi är ute oavsett väderlek!  

Matsäck: Barnen bär själva sin packning, packa ner extra sockar, vantar och ett 
sittunderlag(en tidning i en plastpåse går alldeles utmärkt)i en liten 
ryggsäck. Ta även med en liten matsäck i ryggsäcken, t ex smörgås, bulle 
eller frukt. Ta helst inte med kakor, kex eller godis. Varm dryck är bra.  

Ledare Mulle: Åsa Hindsén, Karin Alm  

Kontakt: Mail:  asa@hindsen.se, karin.alm@live.se 

Telefon: 070-287 60 03 (Åsa) 
070-330 78 43 (Karin) 
 
 
 



 
 

 

Kursavgift för Mulle, Knytte och Strövare friluftsfrämjandet Värnamo Hösten 
2016. 

 
Medlemskap: Av bland annat försäkringsskäl skall alla som deltar ska vara medlemmar 

i Friluftsfrämjandet. Är ni inte redan medlemmar blir ni det enklast 
genom att följa instruktionerna vid anmälan på friluftsfrämjandets 
hemsida: 
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-
aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/skogsmulle3/ 

När ni ska välja lokal avdelning ska ni välja Värnamo LA. 
Tänk på att familjemedlemskap lönar sig om ni har mer än ett barn. Det 
finns många bra medlemsrabatter. Glöm inte att registrera en 
mailadress. Denna avgift betalas till Friluftsfrämjandet centralt till 
skillnad från terminsavgiften.  

 
Terminsavgift: Terminsavgiften för Mulle, Knytte och strövare är 300kr/barn. Har ni 

flera barn som deltar så är det 500 Kr/familj. Betalas till 
lokalavdelningen enlig nedan. 
 

  Bankgiro: 872-5731 
Betalningsmottagare: Friluftsfrämjandet. 
Medelande: Vid betalning med Internetbanken så är det VIKTIGT att 
ditt barns namn och födelsedatum skrivs i meddelandefältet så att vi 
kan se vem som betalt: 
BARNS NAMN,( för och efternamn) 
ÅÅ MM DD (födelsedatum) 

 
Frågor:  Vid frågor ang. betalning kontakta Lotta på kansliet 

mån-fre kl.10-12 
tel 073-84 98 527 
varnamo@friluftsframjandet.se 
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