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Nr 1 2011
Hej!
Här kommer det första av 2011 års Månadsblad. 2011 året då
Hallands 4H kommer stå värd för Rikslägret, Rix11 Kärlek & Respekt.
Du kommer också kunna sköta ditt 4H‐företag på internet.
Men först börjar vi med Vinterkurs som i år går i Stöten den 2‐6 jan.
Jag hoppas ni har haft ett bra 4H‐år 2010 och jag önskar er ett minst
lika bra 4H‐år 2011!
Gott Nytt År!

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H

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

Hjälp oss att förbättra våra kurser!
Ge oss 5 min av din tid och fyll i enkäten på
www.hallands4h.se

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
Januari
2‐6

Vinterkurs i Stöten för dig född ‐94 eller tidigare

23

Klubbledarträff vi går igenom 4H‐året 2011 och lär oss vika fina pappersfigurer.
Minst en representant för varje klubb bör delta. Arr. Hallands 4H

28‐30

CFK Central Funktionärskurs på Valla Folkhögskola. Arr Riksförbundet

Februari
1

Sista inlämningsdag för texter till länets Verksamhetsberättelse
Maila elisabet.johansson@hallands4h.com

15

Senaste datum för klubbarnas Årsmöten

15

Årskrönikan för Hallands 4H ges ut

15

Sista ansökningsdag för jobb som läger‐ och matskoleledare
Maila: jobb@hallands4h.com

15

Sista dag för nominering av Årets Halländska 4H:are
Maila: info@hallands4h.com

Mars
11‐13

Styrelse‐ och företagskurs på Ästad 4H‐gård

15

Senaste dag att lämna in klubbrapporter till länet

15

Senaste dag att lämna in motioner till länsförbundsstämman
Maila: styrelsen@hallands4h.com

15

Senaste dag att lämna in ansökan om Förtjänsttecken
Ladda ner ansökan på www.hallands4h.se

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna
Fjäre
maritha.johansson@hallands4h.com
13 mars

Kretsstämma med rolig aktivitet mer info kommer senare

Kontakta instruktören för resten av vårens program

Varbergs
andreas.andersson@hallands4h.com elisabeth.otterdahl@hallands4h.com
Kontakta instruktörerna för vårens program

Falkenbergs
danica.mladenovic@hallands4h.com
Kontakta instruktören för vårens program

Halmstad/Hylte
danica.mladenovic@hallands4h.com
Kontakta instruktören för vårens program

Hök
danica.mladenovic@hallands4h.com
Kontakta instruktören för vårens program

Missa inte Värvningskampanjen!
Läs mer på www.hallands4h.se

Häng med 4H till…
Frankrike, 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.
Vårseminarie ‐ "Spice Up Your Potential ‐ Peer‐to‐Peer Training for Rural Young People"
27 mars – 3 april, Strasbourg, Frankrike Målet med detta seminarie är att ge unga
människor från landsbygden verktyg att coacha och
stötta andra unga. Perfekt för dig som är ledare!
Rally 2011, 6‐13 augusti, Slovenien
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”.
Spice up your community, september 2011,
(datum och plats är inte bestämt ännu)
Rural Youth Europe I samarbete med MIJARC och the European Rural Alliance
(ERA)arrangerar ett seminarie om “the role of young people in integrated rural
development”. Fokus kommer ligga på hållbar utveckling och jobb för unga på landsbygden.
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
Januari
6

Tomtar & Troll

Februari
v7

Sportlovsläger

v8

Sportlovsläger

Under våren kommer Djurskolan fortsätta
och det kommer hända en massa andra roliga grejer på gården,
håll utkik på hemsidan för mer info.

Vill du vara funktionär på Stättared?
Tomtar och troll, Trettondag jul
Påskpromenad, Långfredagen
Vill du vara med och hjälpa till?
Hör av dig till: britt.ragnarsson@hallands4h.com

Sommarjobb
Vill du jobba på Lantlivsläger eller Matskolor?
Maila per.gunnarsson@hallands4h.com

