
 
 
 
 

Hej alla Mullebarn! 
 
Nu har det blivit dags för din sista termin som mullebarn och vi ser framemot 
alla spännande äventyr som väntar oss under våren.  
 
Nytt för i år är att vi kommer att utgå från olika platser där ni sedan också blir 
hämtade. Vi kommer även att gå lite längre så att vi tillsammans kan upptäcka 
nya och spännande platser i Genarp.  
 
Vi kommer att träffas följande lördagar och söndag klockan 10-12.30; 
 
9 mars Samling; Sandvägens parkering  
Vi kommer att grilla med barnen. Vi ledare tar med korv till alla så endast dryck 
och ev. liten fika behövs.  
16 mars Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan)  
Vi kommer att grilla med barnen. Vi ledare tar med korv till alla så endast dryck 
och ev. liten fika behövs.  
7 april Obs! Söndag Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan)  
Friluftsfrämjandet kommer att ha aktiviteter i samband med tipspromenaden 
där vi tillsammans med mullebarnen visar hur friluftsfrämjandets 
barnverksamhet kan se ut. Obs! Matsäck 
20 april Samling; Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan)  
Britt Sturestam från civilförsvaret kommer ut till oss för att hålla en ”Hitta 
Vilse”-kurs för mullebarnen tillsammans med oss ledare. Obs! Matsäck 
4 maj Vi träffas på Idrottsplatsens parkering (Vattenmöllan).  
Vi kommer att gå ”långt” så en liten energifika + vanlig fika kan vara bra denna 
gång samt extra dryck.   
25 maj Obs! Avslutning i Skrylle!  
Vi träffas vid naturum kl. 10. Hela familjen är välkommen! Vi kommer att gå 
”Hitta Vilse”-stigen där ert barn kommer att lära er om att ”Hitta Vilse”. Ta med 
matsäck till hela familjen. (Vi har inga grillar igång.) 
 
Vi kommer även att lägga ut programmet på hemsidan och ska försöka att lägga 
ut någon bild också allteftersom vi har varit ute, så gå gärna in och titta på 
www.friluftsfrämjandet.se/genarp Om ditt barn inte får medverka på bild utan 
namn på hemsidan är det därför viktigt att vi får reda på det. 
 
 



 
Med dig ut i skogen behöver du ha matsäck, gärna något varmt att dricka 
om det är kallt ute, något att sitta på, kläder efter väder, extra kläder 
(åtminstone strumpor och vantar) och plastpåsar att stoppa i stövlarna om 
dessa blir blöta.  
Nu när du går din sista termin på Mulle är det bra om du fortsätter att packa 
din ryggsäck själv med hjälp av någon vuxen så du vet vad du har med dig!  
 
Vi ledare kommer att samla in 50 kr/barn denna termin som kommer att gå till 
inköp av material till gruppen bl.a. Hitta Vilse och ingredienser vid 
matlagning/bakning. Var vänlig och ta med er jämna pengar i ett kuvert märkt 
med barnets namn vid första tillfället så underlättar ni för oss. 
Viktigt; Informera oss om barnet har någon allergi.   
 
Om du inte kan komma någon lördag så vill vi att du hör av dig till någon av 
oss senast kl. 9.00 samma dag via sms. 
Vi ledare har alltid våra mobiler med oss ifall ni eller vi behöver nå varandra. 

 
Vi ses i skogen! Hej kollikok!     
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