TERMINSPROGRAM VÅR 2019 MULLE

Datum
17/2
10/3
söndag
24/3
söndag
7/4
söndag
28/4
söndag
10/5
fredag
26/5
söndag

Tid och Plats
Lunds ishall, lilla
rinken
10-12
Vattenmöllan
10-12
Vattenmöllan
10-12
Vattenmöllan
10-12
Vattenmöllan
15.30-18.30
Vattenmöllan
10-12
Vattenmöllan

Aktivitet
Skridskor

Tänk på
Fika, skridskor & hjälm

Lära känna &
Samarbete.
Karta & Leta Skatt
Hinderbana.
Från A-B, vi vandrar
längs ån.
Fredagsmys i skogen vi
grillar och leker lekar.
Avslutning med familjen

Vi hämtar barnen på skolan. Meddela
lärarna att vi hämtar!
Hela familjen är välkommen!

Kan ni inte komma, kontakta oss helst i god tid innan våra träffar!
Om det blir ändringar i programmet skickar vi ut information via mail.
UTRUSTNING
Ha för vana att packa ryggsäcken tillsammans med barnet! Packa ner något att äta & dricka
– fikat är bland det viktigaste under träffen – samt extrakläder, inkl vantar och strumpor.
Tänk på att lägga kläderna i en egen plastpåse. Packa även mindre plastpåsar som utanpå de
torra extrastrumporna kan hålla fötterna torra ifall skorna blivit genomblöta. Det behövs
också någonting att sitta på.
KONTAKTUPPGIFTER
Therese Omme
therese.omme@gmail.com
0720-908288
Hanna Trulsson
hannatrulsson82@gmail.se
0733-324317
Nils Bergman
nilsbergman@hotmail.com
0702-677407

FRILUFTSFRÄMJANDET
GENARP

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

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
Terminsavgift 100 kr (varav 50 kr till Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Genarp och 50 kr till
inköp åt den egna mullegruppen). Inbetalning kontant eller via Swish till
Therese Omme 0720-908288, skriv barnets namn!
MEDLEMSKAP
För att vara med i vår verksamhet skall du 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. För mer information om förmånerna gå in på vår hemsida. En del gäller endast
familje-/vuxenmedlemskap.
Välkomna!
Hanna, Nils och Therese

FRILUFTSFRÄMJANDET
GENARP

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

