
Välkommen på regionsträff med Dysmeliföreningen!

Söndagen den 26:e april 2015 träffas vi på Stättareds 4H-gård kl. 10,30 för att ha årsmöte, umgås och

leka, bli guidade runt gården, träffa djuren och åka häst och vagn.

Till lunch grillar vi korv tillsammans och efter det bjuds det på fika för alla kaffesugna.

Tänk gärna efter en stund extra om just DU vill vara med i styrelsen! Vi behöver nya friska idéer och

gärna nya styrelsemedlemmar med lite yngre barn så vi kan få en bra bredd och blandning.

Det kostar 75:- per vuxen, 50:- per barn mellan 4-12 år och för yngre barn är det gratis.

Vi hoppas många kommer och att vi får en härlig dag tillsammans!

Vägbeskrivning från Göteborgshållet: Stättared ligger ca 3 mil från Kungsbacka Från avfart 57 på

E6:an. Följ skylt Stättared 11 och kör österut mot Horred. Efter drygt 5,5 km tag höger vid skylt

Stättared 6. Efter ett par hundra meter tag vänster vid skylt Stättared 5, efter knappt 4 km tag

höger vid skylt Stättared. Du har nu drygt 1 km till gården. Se gärna på deras hemsida för mer info:

http://stattareds4h.se/

Ta med kläder efter väder och ett gott humör!☺

Anmälan:

Görs via mail till Jelena Magnusson med adressen jelena.magnusson67@gmail.com

Ange namn på alla deltagarna och ålder på barnen. Har du/ni inte tillgång till mail så ring

Jelena på numret nedan – men kan du/ni maila så är det bäst.

Inbetalningskort kommer efter anmälan. OBS Anmälan är bindande så det blir rätt med kostnaden.

För frågor, kontakta någon i styrelsen:

Jelena Magnusson, ordf. 0736-422 421

Kristina Brokholc 0768-18 29 58

Anita Larsson 0735-02 80 13

Linda Enggren 0733-40 10 81

Sofie Lindell 0704-69 26 10

Björn Sjöberg 0766-33 55 11

Anmälan om deltagande skall göras senast 1:a april!
Anmäl er med namn på deltagarna och ange ålder på barnen. Uppge allergier och dylikt.

Hjärtligt välkomna!

/Styrelsen


