Hej!

I mars, på årsmötet, avtackades Karin som ordförande och styrelsen fick
en ny ledamot och numera består styrelsen av:
Ordförande: Napoleon Truedsson
V.ordförande: Christian Grandi (även materialansvarig)
Sekreterare: Mats Hjerthén
Kassör: Christel Meijerhöffer
Ledamot: Linda Müller, Helene Hansson & Anton Larsson
Vi vill gärna träffa er ledare och att ni får tillfälle att träffa varandra och
utbyta tips & erfarenhet, så vi planerar in en LEDARTRÄFF – den 31 maj
kl. 18 vid Vattenmöllan. Vi sätter igång grillar och ni tar med det ni vill
äta. Ta gärna med ett tips på mat eller ert bästa sätt att grilla ex.
sojakorv på– eller bästa efterrättstipset. Det är alltid kul att få ny
inspiration.
Ni kan redan nu skriva in 14 september i era kalendrar då vi ska ha en
ledarfamiljeträff med VATTENTEMA. Vi tänker att man kan prova på ex.
kanadensarpaddling, SUP & håvning. En eld kommer även vara igång så
man kan grilla sin middag.

GENARP

FRILUFTSFRÄMJANDET

Snart är alla grupper igång med sin verksamhet. MTB-grupperna drar
igång i början av april. I år har vi startat upp en ny Knyttegrupp med
barn födda 2014. Vi välkomnar även de nya ledarna till den gruppen –
Lina, Kerstin & Sara. Även MTB-barn har fått nya ledare som är
välkomna till vår lokalavdelning – Anders och Johan, och vi är glada över
att Antonio är tillbaka som cykelledare.

Glöm inte att ni kan boka material från förrådet. www.boka.se . Har ni
inga inloggningsuppgifter så kontakta Christian Grandi,
christian.grandi@romele.com Om ni ska på vandring eller övernattning,
tänk på att ni kan erbjuda lånematerial i form utav ryggsäck,
liggunderlag & sovsäck till barnen.
Här kommer några datum för aktiviteter under året:
30 april kl. 1930

31 maj kl.18 – Vattenmöllan
v.27
17-19 augusti

Fackeltåg på
Valborgsmässoafton
(Strövare09 förbereder.)
Ledarträff, grillning
Ledarveckan i Idre
Kullaläger (från Mulle och
äldre)

25 augusti
14 september
27 oktober

Genarpsdagarna, då vi steker
krabbelurer
Ledarfamiljeträff. Vattentema.
Mörkervandring

Skicka in era program till Anton Larsson anton@textobild.se
så att de kan publiceras på hemsidan. Detta har tre syften:
1. deltagarna kan hämta programmet när som helst
2. programmen arkiveras/används som inspiration av andra
grupper
3. vi visar upp vår verksamhet

Låt äventyret börja! /Styrelsen
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Se också till att kontaktuppgifterna till ledarna stämmer på
hemsidan.

