TERMINSPROGRAM SKOGSMULLE VÅREN 2019
Här är programmet för vårens mulleverksamhet i Genarp för barn födda 2013. Vi är
ute i skog och mark tillsammans och upptäcker, leker, samspelar och fikar (förstås)
med varandra och naturen. Vi möts för det mesta på grusparkeringen där Sandvägen
slutar och vandrar gemensamt till och från vindskyddet nära Risen. Försök om möjligt
att ta cykeln eller gå dit, parkeringen blir ofta full då flera grupper träffas samtidigt
där.
Några saker att tänka på:
- Vid hämtning är det viktigt att du som förälder kommer en stund före utsatt tid, så
att vi har möjlighet att återkoppla till er föräldrar innan vi säger hejdå.
- Låt gärna ditt barn vara med och packa ryggsäcken, det underlättar vid fika, ombyte
och annat under träffen. Ryggsäcken behöver också kunna sitta ordentligt fast på
barnet och inte släppa, för att inte vara i vägen vid våra små vandringar.
Datum Tid och plats

Aktivitet

Tänk på

17/2
15-17 Lunds ishall, lilla
söndag rinken

Skridskoåkning med
Friluftsfrämjandet i Genarp.
Ytterligare information på mail.

Betala terminsavgiften inför
träffen. Se nedan.

Separat anmälan mailas till
anton@textobild.se senast den
2/2.
3/3
10.15-12.45
söndag parkeringen bakom
biblioteket

Pulkaåkning på Risen. Vid brist
på snö hör vi av oss om annan
aktivitet.

24/3
10.15-12.45
söndag Sandvägens parkering

Skattkarta och Hitta vilse.

14/4
10.15-12.45
söndag Sandvägens parkering

Skräptema. Vi letar skräp, gör
planktest där vi gräver ner en
planka med olika typer av
skräp. Vi pratar om
allemansrätten.

28/4
10.15-12.45
Liten vandring till Bokesjön där
söndag parkeringen strax söder vi håvar och letar efter liv i
om Häckeberga slott:
vattnet.
https://goo.gl/maps/
ENoq8H1uNhu
12/5
10.15-12.45
söndag Sandvägens parkering

Vi gör en hinderbana
tillsammans.

26/5
10.15-12.45
söndag Sandvägens parkering

Avslutning. Grillning och lek!
Hela familjen är välkommen.

GENARP
www.friluftsframjandet.se/genarp
https://www.facebook.com/friluftsframjandetgenarp

Ta med pulka. Förälder/-rar
som vill vara med är välkomna.

Gummistövlar och extra
ombyte.

Tag med något att grilla.

LEDARE
Anton Larsson, anton@textobild.se, 0709-203822
Linus Malmgren, malmgren.linus@gmail.com, 0722-085439
Jessica Andersson, jessica.s.andersson@gmail.com, 0703-644857
MÅLEN MED MULLEVERKSAMHETEN ÄR ATT
• ha roligt i naturen
• lära sig vara aktsam om det som lever
• vidga sina begrepp genom upplevelser i naturen
• få vana att röra sig i naturen året runt
TERMINSAVGIFT
Terminsavgiften på 100 kr (varav 50 kr till Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp
och 50 kr till inköp åt den egna mullegruppen) betalas kontant vid första träffen för
terminen eller swishas före dess till Anton på 0709-203822 (skriv Mulle + barnets
namn).
MEDLEMSKAP
För att vara med i vår verksamhet skall du också vara medlem i Friluftsfrämjandet.
Då är du försäkrad när du deltar i våra aktiviteter
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

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 lokalavdelning. Medlemskap i Friluftsfrämjandet ger en prenumeration
på vår tidning 4 nr per år samt ett antal förmåner som du kan läsa om på vår
hemsida. En del gäller endast familje-/vuxenmedlemskap.
Låt äventyret börja!
Anton, Linus & Jessica
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