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fick också en hel del besök av oss. Vi hade ett tema med ljud och musik där barnen fick ta med
sig instrument och framför allt tillverkade vi egna instrument som vi sedan hade en liten konsert
med. Engalendag i april kom det faktisk snöoch vi lekte allt vi kunde i snön. Under aprilhade
vien vecka med extra fokus på miljö. Kompost, återvinning,show ‘n tell miljö, bygge av
skräpkonst, och den lille figuren Micro var teman för de olika dagarna.När vårsolen började
värmaär det tradition att vi sår lite grödor i krukor. Tomater, majs, pumpa, chili och paprika
som får växa på sig inomhus innan de skaplanteras ut i växthuset. I kökslandet såddes det
morötter och sattes potatis. Hallon, smultron, vindruvor och vinbär hör dock till barnens
favoriter. Vi mötte våren på Elfvik genom att besöka de otroligt söta lammen.Det blev som
sagt inga teaterbesök men vi gjorde vår egen teater med bl a fina kostymer. Historien är baserad
på mästerverket ”Min vän Jim”. Denna teater som var en del i vårt kompisprojekt visades sedan
på avslutningen inför föräldrarna.En dag hade alla barn med sig var sin ingrediens till
gemensam matlagning och resultatet blev en härlig ”Stubbejambalaya”. Det var ovanligt
mycket grodyngel i dammen och barnen håvade och gjorde ett akvarium. Vi har lärt oss sen
tidigare att de glupska trollsländelarverna måste bo i ett separat akvarium.

Åretshajk medövernattningblev paddlingpå Kottlasjönmedövernattning i Bäverhyddan. En
fantastiskt fin kväll då vi paddlade vi över till andra sidan ochtittade på bäverboet. Lite lekar
och sång innan det var dags att krypa ner i sovsäckarnaoch lyssna på saga. Alla sov gott hela
natten. Frukosteni morgonsolen innan det var dags att paddla hem igen.Det vardockså fint
och soligt så det fick bli ett bonusstopp vid badberget med lunch och bad.Wow! Supermysigt.
Traditionsenligthade viavslutningsfika med sång, hissning och blommor. Barnen sjöng och
stämningen var på topp.Teater som bonus och personalen fick fina presenter. Stort tack!
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ÄntligenStubbedags igen!Efter sommar och solhade grödorna i växthusetgått hårt åt och
skördenbestodfrämst av druvor och någrastackarstomater sommed nöd och näppe överlevt.
Vinbäroch hallonblev det dock rikligt av och desmakadesuveränt. Fin sensommar med sol,
värme och bad.Vi gjorde utflyktermed badtill Trolldalen, Elfvik ochtillFågelöudde.Det blev
flera turer med vara kanoter. Vilken lyx!På tomten använde vi våra vattenleksaker som vi fått,
”Water-slide” och ”Caterpillar sprayer” samt klassikern”Crazy Daizy”. Kul mednya friska
tillskott i barngruppen som lite extra krydda i Stubbegänget. Kick-off med Mullesaga mm.
Viveca drog igång sin ”femmis-hörna” med lite pedagogiska utmaningar för de äldsta barnen.
Bra med blåbär i skogen och vi lagade sylt som vi åt med medhavdapannkakor.Mycket
uppskattat.Lidingöloppet är ju ett årligt inslag här på Grönsta och i år var inget undantag.
Formen var på topp och utan problem kom alla runt spåret. De gamla Stubbarnabrukar komma
och hälsa på och berätta om livet i skolan, men Coronaläget satte stopp även för detta.
Äppelskörden blevriktigt bra på Stubben och ännu bättre hos grannarna där vi plockade
mängder av äpplen.Över 100kg!!! Det blev flera turertill musteriet.Åhh vilken god must. Mer
närproducerat är svårt att få.Med Mulles hjälp hittade vi kantarelleroch vi lagade
kantarellmackor på stormkök. Flera gånger hittade barnen trattkantareller så det blev
improviserade trattkantarellmackor.Mullarna tränade med kniv för att få ”Kniv-certifikat”.
Inspektör ”Dolk” var nöjd. Inget blod och inga plåster behövdes. I skogen poppades det pop-
corn över öppen eld mellan två metallsilar och det grillades även Marsmallows till barnens
förtjusning,
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