TERMINSPROGRAM HÖSTEN 2015 MULLE-09
Hej alla Mullebarn och –föräldrar och välkomna till en ny termin med Skogsmulle!
Vi har ju redan
startat med en rolig dag på Kullalägret och nu ser vi fram emot fler äventyr och upptäcktsfärder i höstskogen
med er! Så här ser höstens program ut:

Datum

Tid och plats

Tänk på

Söndag 27/9

Kl 10-12 Vattenmöllan

Håvning. Glöm inte stövlar, extra ombyteskläder och
plastpåsar att ha i stövlarna om de blir blöta! Ta gärna
med egen håv om du har. Ta med terminsavgift 50:- i
ett namnat kuvert.

Lördag 17/10

Kl 12-14 Vattenmöllan
Obs annan tid än vanligt!

Vi gräver upp vår skräpplanka från i våras – vad tror ni
vi hittar på den?

Söndag 8/11

Kl 10-12 Vattenmöllan

Upptäcktsfärd.

Lördag 21/11

Kl 10-12 Vattenmöllan

Vem vet – kanske kan det bli eldning idag?

Måndag 7/12

Kl 18-19.30 Vattenmöllan

Avslutning, hela familjen välkommen.

UTRUSTNING
Packa i ryggsäck, tillsammans med ditt barn så han/hon vet var sakerna finns:
Matsäck/fika
Dryck
Sittunderlag (en hopvikt dagstidning i en plastpåse funkar också utmärkt)
Extra strumpor
Regnkläder vid behov
Det är jättebra om ditt barn har stövlar på fötterna, och i övrigt kläder efter väder förstås!

KONTAKTUPPGIFTER
Åsa Unnerbäck tel 0702-127174, mail asaunnerback@yahoo.se
Johanna Sunnå tel 0709-905553, mail johanna.sunna@gmail.com
Meddela någon av oss om ditt barn inte kan komma på en träff. Om det är samma dag, var vänlig meddela via
telefon/sms.

MEDLEMSKAP

GEN ARP
www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp

För att vara med i vår verksamhet skall du vara medlem i Friluftsfrämjandet. Då är du försäkrad när du deltar i
våra aktiviteter. Det går bra att prova på en gång utan att vara medlem.
Medlemskapet kostar:
Medlemskategorier
Barn: 0-12 år
Ungdom: 13-25 år
Vuxen: 26 år och äldre
Familj: Personer skrivna på samma adress

Avgift per år(kr)
100
170
360
530

Vi ser gärna att också en vuxen eller hela familjen är medlem och att ni på så sätt stöttar vår förening. Enklaste
sättet att blir medlem är via vår hemsida. Glöm inte att ange Genarps lokalvadelning. Medlemskap i
Friluftsfrämjandet ger en prenumeration på vår tidning 4 nr per år samt följande förmåner:

För mer information om förmånerna gå in på vår hemsida. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap.

GEN ARP
www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp

