TERMINSPROGRAM MULLE HÖSTEN 2018
Nu är det snart dax för höstens Mulleträffar. Vi kommer att ses sex söndagar där varje träff utgår från olika
teman/aktiviteter. Varje träff kommer även innehålla tid för fika och lek. Har vi riktig tur kommer Mulle och
hälsar på!
Datum

Tid och plats

Aktivitet

Tänk på

9/9

10.15-12.15 Bibliotekets
parkering

Drakflygning. Vi bygger drakar och
flyger med dem på Risen.

23/9

10.15-12.45 Vattenmöllan

Minivandring till Allmänningen.
Favorit i repris!

7/10

10.15-12.15 Sandvägens
parkering

Kojbygge. Vi bygger kojor med
slanor och presenningar.

21/10

10.15-12.15 Vattenmöllan

Vi lär oss karttecken.

4/11

10.15-12.15 Sandvägens
parkering

Vi lagar mat med barnen.

Barnen tar med sig
ingredienser. Ta med något
att äta varm mat ur. Mer
information kommer innan
träffen.

18/11

10.15-12.15 Sandvägens
parkering

Avslutning med grillning och
skattjakt. Hela familjen är
välkommen.

Ta med något att grilla.

Vi förlänger tiden med 30
minuter så vi inte behöver
stressa.

FÅR FÖRÄLDRARNA FÖLJA MED?
Vi utgår från att föräldrarna inte följer med, men vill ert barn ha med en förälder vid någon träff så går det
självklart bra. Vi ser gärna att föräldrar som följer med agerar som hjälpledare och deltar i aktiviteterna.

Friluftsfrämjandet Genarp
http://www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp/

PACKLISTA
Ha för vana att packa ryggsäcken tillsammans med barnet. Det gör att barnet vet vad som finns i ryggsäcken
och lättare hittar sina saker.
Ryggsäcken bör innehålla följande utrustning:
●
●
●
●
●
●
●
●

Komplett ombyte i plastpåse. Även underkläder.
Plastpåsar att ha runt våta fötter.
Dryck.
Fika.
Någonting att sitta på.
Regnkläder.
Vantar, mössa och andra varma kläder när det börjar bli kallare.
Kåsa kan vara bra att ha men är inte jätteviktigt..

KONTAKTUPPGIFTER
Anders Jönsson, 0706-233346, anders.joensson@gmail.com
Annie Windh, 0733-711714, annie.windh@gmail.com
Mathias Strandberg, 0 702-2471460, mathias.persson@gmail.com
Meddela oss gärna om barnet inte kan komma på en träff.

MEDLEMSKAP
För att delta i Genarps verksamhet skall barnet betala två avgifter.
1.

Terminsavgift till Genarps Lokalavdelning, 100kr som dels går till den egna gruppen
och dels till föreningen. Detta swishas till Anders 0706-233346 (skriv barnets namn).
2. Medlemsavgift till Friluftsfrämjandet (riksorganisationen), som är kopplad till en
olycksfallsförsäkring.
Medlemskapet kostar:
Medlemskategorier
Avgift per år(kr)
Barn: 0-12 år
100
Ungdom: 13-25 år
170
Vuxen: 26 år och äldre
360
Familj: Personer skrivna på samma adress
530
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