Månadsbladet
Hallands 4H – För Ungdomar, Av Ungdomar

Nr 2 2011
Hej,
Våren har börjat få fart och det är inte mycket snö kvar, därmed börjar också alla 4H‐
aktiviteter sätta igång.
Nytt för i vår är att Stättareds 4H har dragit igång Djurskola på 4H‐gården, den som
smygstartade redan lite i höstas och har blivit mycket populär.
4H‐företagsgruppen har lanserat sin nya hemsida www.4hföretag.se, och därmed ett nytt
och roligt sätt att driva 4H‐företag.
Nytt på personalsidan är att våra instruktörer Danica och Maritha, samt vår administratör på
expen Elisabeth A. på egen begäran har lämnat oss och gått vidare till nya arbeten. På expen
har vi en ny praktikant som heter Maria som kommer vara hos oss under en tid här i vår.
Just nu laddar vi på expen för fullt för årets länsförbundsstämma, vi ser fram emot en trevlig
eftermiddag i Kungsbacka och Jubileumsfesten därefter.

Soliga hälsningar,

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H

Har du frågor, en idé du vill förverkliga eller vill du bara säga hej?
Kontakta oss på Expen! info@hallands4h.com eller 0346‐48402

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se

April
1‐3

Ledarutbildning Steg 1 & Lägerledarutbildning Stättareds 4H‐gård

16

Länsförbundsstämma i Kungsbacka – Gör din röst hörd!

18‐19

Påsklovsläger på Stättareds 4H‐gård (född ‐01)

Maj
1

Stättaredsdagen

6‐8

Ledarutbildning steg 2 & Lägerledarkurs Ästad 4H‐gård

14

Stormöte Rix11

15

Sista anmälningsdag för 4H‐företag

Juni
2

4H‐företagsresa

4‐5

Lägerledarkurs Ästad 4H‐gård

V 25‐28

Lantlivsläger Ästad 4H‐gård

V 24‐27

Lantgårdsläger Stättareds 4H‐gård

V 24‐26

Matskolor Laholm, Halmstad, Oskarström, Varberg och Kungsbacka

18‐19

Rix11 Förberedelseträff Valinge

24

Midsommarfirande Stättareds 4H‐gård

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna/Kontaktpersonerna

Fjäre
malin.c@hallands4h.com
I Fjäre har vi Djurskola på Stättared 4H‐gård samt
olika aktiviteter i Gällinge och Lerbäck, hör gärna av dig för mer info.

Varberg
andreas.andersson@hallands4h.com elisabeth.otterdahl@hallands4h.com
I Varberg har vi en massa olika klubbar med aktiviteter varje vecka,
hör av dig för program från varje klubb.
5 juni

Fun City dag

30 juni – 3 juli

Kretsläger Alla kretsar välkomna

Falkenberg
anna.karlsson@hallands4h.com
Planer finns för sommarläger och annat skoj, hör av dig för mer info.

Halmstad/Hylte
per.gunnarsson@hallands4h.com
Vi har verksamhet i Haverdal och Kinnared, hör gärna av dig för mer info

Hök
elisabet.johansson@hallands4h.com
Massor av aktiviteter hela våren i Ysby och Ålstorp, hör av dig för mer info.
12 april

Årsmöte Hök 4H‐krets Ysby 4H:s klubblokal

Häng med 4H till…
Slovenien eller Tyskland
För mer info och anmälan www.4H.se

Sveriges 4H är medlem i nätverket Rural Youth Europé (RYE).
Nu letar vi efter dig – som är minst 18 år och vill delta i nedanstående arrangemang 2011.
Att delta på ett Europeiskt seminarie eller rally är en speciell upplevelse. Förutom ett
program med givande diskussioner får du nya vänner för resten av livet.
Språket på alla arrangemang är engelska.
Nomineringar och eventuella frågor skickas till int@4h.se.
Nominering sker löpande till Sveriges 4H, så skynda dig att skicka in! Du kan antingen
nominera dig själv eller en vän. Nomineringsblankett finner du på www.4h.se.
För samtliga arrangemang gäller en reducerad deltagaravgift på 750 kr som du som
deltagare står för. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa.

Rally 2011, 6‐13 augusti, Slovenien
Missa inte uppföljaren till Rallyt som sommaren 2010 var i Halland.
Slovenska Rural Youth är värd för Rally 2011 i Ruše i norra Slovenien.
Temat kommer att vara “ social capital and improving social
competences amongst rural young people”.
Läs mer på www.ruralyoutheurope.com
Spice up your community, 17‐24 september 2011
Fokus kommer ligga på hållbar utveckling och jobb för unga på landsbygden.
Rural Youth Europe i samarbete med MIJARC och the European Rural Alliance.
Höstseminarie 2011, 29 oktober – 5 november, Plettenberg, Tyskland
Westfälisch‐Lippische Landjugend (WLL) är värd för höstseminariet. Som en del av EUs “Year
of Volunteering”, kommer man på seminariet diskutera hur volontärarbete kan öka chansen
till anställning för unga och hur både ungdomsorganisationer och näringslivet borde
uppmärksamma detta faktum mer än vad som görs idag.

Stättareds 4H‐gård…
är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4H.se
April
3

Djurskola – Häst

17

Djurskola – Kanin & Marsvin

18‐19

Påsklovsläger

Maj
1

Stättaredsdagen

15

Djurskola – Djurens ungar

Juni
V 24‐27

Lantgårdsläger

24

Midsommarfirande

Vill du vara funktionär på Stättared?
Påskpromenad, Långfredagen
Stättaredsdagen, 1 maj
Vill du vara med och hjälpa till?
Hör av dig till: britt.ragnarsson@hallands4h.com

