INGELSTAD

SKOGSMULLE Hösten 2015 .
Nu är det dags för Skogsmulle igen. Barn födda 2010-2011 är välkomna. Yngre och syskon är
välkomna med om föräldrarna är med.
Alla som var med i våras är välkomna men även de som inte varit med tidigare är välkomna att
prova på Skogsmulle. Vad gör vi på Mulle ? Jo vi leker, pratar om och tittar på djur och växter.
Vi utforskar naturen och lär oss vara rädda om växter och djur och att man inte ska skräpa ner.
+ ATT VI FIKAR i naturen.
Föräldrar är naturligtvis välkomna att vara med.
Vi hoppas att många föräldrar vill detta så Vi kan bli fler som hjälps åt med Skogsmulle.
Tillsammans vuxna och barn har vi roligt ihop och upptäcker naturen.
VI TRÄFFAS:
DAG

DATUM

Klockan

SAMLING VID

Vad gör vi + Ta med extra.

TISDAG

1 September

17.30

Nya Lägerplatsen

Vi letar bär och kokar soppa på stormkök. Ta med
liten burk att plocka bären i. Ta även med fika.

MÅNDAG

7 September

17.30

Nya Lägerplatsen

Insekter. Spindlar och skalbaggar. Ta med lite
plastburk med lock. SKATTJAKT.

MÅNDAG

21 September

17.30

Nya Lägerplatsen

Vi letar svampar , Vi kollar nötter ekollon,
hasselnötter. Vi kanske kan steka någon svamp.

TISDAG

29 September

17.30

Sikabacken OBS !!

Vi ska göra höstdekoration med löv och bär.

MÅNDAG

12 Oktober

17.30

Nya Lägerplatsen

Ljuslyktepromenad Ficklampa och reflexer.

Några fler datum senare.
TA ALLTID MED: FIKA (Macka och Dryck + ev. frukt) MUGG ELLER KÅSA,
KLÄDER efter väder. SITTLAPP/UNDERLAG. 2-3 Påsar i plast eller papper om Du vill ta med något
hem. Ha gärna dina saker i en liten Ryggsäck. VI håller på ca 1½ timme varje gång.
Ring gärna och säg till, om Ni är sjuka eller inte kan nån gång.
Johanna Magnusson 070-2832428 eller Roger Dahlfors 076-8387575.
Är Du allergisk mot något är det bra om vi får veta det.
NYA LÄGERPLATESEN LIGGER PÅ VÄGEN MELLAN BRADSTATIONEN OCH HANEFORS.
Vi tar ingen terminsavgift men önskar att alla barn blir medlemmar i höst. Betalning nu i höst gör att
man blir medlem hela 2016 också. Vi har även en facebookgrupp som vi hoppas Du går med i.
Sök på Skogsmulle Ingelstad. Gå gärna in på vår hemsida www.friluftsframjandet.se och välj
lokalavdelning Ingelstad. PÅ HEMSIDAN KAN DU ÄNMÄLA DIG OCH BLI MEDLEM. Jättefina
erbjudande på boende och liftkort i Idre erbjuds (du kan tjäna flera tusenlappar) 20 % rabatt på
tågresor med SJ m.m.

