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Nr 2 2012
Hej,
Nu går det mot vår och en ny 4H‐företagssäsong. Den 11 april kan de som vill vara med på en
kick‐off som Varbergs 4H‐krets anordnar, där får ni testa på en massa roliga 4H‐företag,
kanske är det dags att hitta på något nytt?
För er som är lite äldre är det i mitten av maj dags för en funktionärskurs till Paris. Vi har
redan halva bussen fylld så det är hög tid att anmäla sig!
Men innan dess är det dags för stämma, den 14 april ses vi i Ysby bygdegård för att välja
styrelse och verksamhetsgrupper för länet och diskutera kommande 4H‐aktiviteter. Sedan
blir det fest efteråt, så missa inte…
Nyhet för i år är att alla klubbar som deltar med representant på Klubbledarträff, Stämma,
Planeringskonferens samt rapporterar in till länet innan 15 mars får sammanlagt 2000 kr till
klubbens kassa, 500 kr för varje.

Soliga hälsningar

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H
elisabet.johansson@hallands4h.com
0346‐48420

Stämma och efterfest i Ysby
14 april – Gör din röst hörd!

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
April
1‐30

Kick off i klubbarna för 4H‐företagarna

14

Länsförbundsstämma i Ysby – Gör din röst hörd!

Maj
1‐30

Verksamhetsgrupperna ses för ett första planeringsmöte

4‐6

Lägerledarkurs på Stättareds 4H‐gård

15

Sista anmälningsdag för 4H‐företag

16‐20

Funktionärskurs till Paris (född ‐95 eller tidigare)

26‐27

Matskoleledarkurs

26

4H‐företagsresa

Juni
1‐30

Hembesök nr 1 hos 4H‐företagarna

15‐16

Lägerledarkurs på Ästad 4H‐gård

15‐16

Förberedelseträff inför Rix12 på Stättareds 4H‐gård

v 25 – 28

Lantgårdsläger på Stättared och Ästad 4H‐gårdar

v 25 – 28

Matskolor

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna/Kontaktpersonerna
Fjäre
johannes.rudevarn@hallands4h.com

21 april Loppis vid Löftadalens Folkhögskola
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
11 april

Kick off för 4H‐företagare på Ästad 4H‐gård

28 juni – 1 juli Kretsläger – Hela Hallands 4H är välkomna!
I Varberg har vi en massa olika klubbar med aktiviteter varje vecka,
hör av dig för program från varje klubb.

Falkenberg
frida.samuelsson@hallands4h.com
9 april

Påskpromenad vid Okome Bygdegården Kl 14‐15

Klubbverksamhet har vi i Sörby, Asige, Okome och Källsjö, hör av dig för mer info.

Halmstad/Hylte
frida.samuelsson@hallands4h.com
Vi har verksamhet i Haverdal, hör gärna av dig för mer info.

Hök
elisabet.johansson@hallands4h.com
Klubbverksamhet har vi i Ysby och Ålstorp, hör gärna av dig för mer info.

Häng med 4H till…
Polen
För mer info www.ruralyoutheurope.com

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 2012.
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 skickas till info@hallands4h.se och eventuella frågor skickas till int@4h.se.
Nominering sker löpande, 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, resterande 750 kr ansöker du om av länsförbundsstyrelsen, maila
styrelsen@hallands4h.com. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa.

Europeiskt Rally 4‐11 August 2012 i Żerków, Polen
Tema: Ungdomsledarskap på Landsbygden
Ett tillfälle för dig att förbättra dig i din ledarroll och
samtidigt lära känna en massa nya människor från hela
Europa.

Stättareds 4H‐gård…
är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4H.se
April
6

Påskpromenad
Gården är öppen med aktiviteter och servering kl 11–15
Tipspromenad: Start kl 11–14. Träffa påskkäringarna!

10‐11

Påsklovsläger

Maj
1

Stättaredsdagen
Traktens föreningar visar upp sig och har prova‐på‐aktiviteter
Caféet är öppet och du kan givetvis kolla in gårdens djur.

Juni
22

Midsommarfirande

Hoppas ni får en bra härlig
4H‐vår!

