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Nr 1 2012
Hej,
Nu börjar det nya 4H‐året 2012 – Handens år, året då vi kommer satsa mycket på vårt motto
lära genom att göra. Vi börjar med klubbledarträff den 22 januari, då vi kommer köra roliga
tävlingar och informera om årets aktiviteter. Sedan åker vi på Central Funktionärskurs i
Linköping 27‐29 januari.
Vi välkomnar Johannes som ska börja arbeta som instruktör i Fjäre 4H‐krets. Vi är också
glada för att Frida som arbetar med klubbarna i södra Halland kommer arbeta lite mer i vår
så det är bara att höra av sig om ni behöver hennes hjälp. Självklart finns vi andra i
personalen också till hands, Elisabeth och Andreas i Varberg, Per Helena och jag på
Expeditionen, samt all vår personal på 4H‐gårdarna.

Gott Nytt År!

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

Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar!
Lägerledare från 18 år och hjälpledare från 16 år.
Lägren hålls på 4H‐gårdarna i Ästad och Stättared, Matskolorna hålls i de flesta halländska städer.
Maila jobb@hallands4h.com

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
Januari
22

Klubbledarträff, på Expeditionen i Falkenberg för alla klubbledare

27‐29

Central Funktionärskurs på Valla Folkhögskola i Linköping, från 16 år

Februari
1

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

v 7‐8

Sportlovsläger på Stättareds 4H‐gård

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
9‐11

Styrelse‐ och företagskurs på Ästad 4H‐gård. För dig som är
4H‐företagsledare eller vill lära dig mer om hur en styrelse fungerar.

13

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

13

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

15

Senaste dag att lämna in klubbrapporter.
Belöning finns för de klubbar som lämnar in i tid.

16‐18

4H‐klubbarnas Riksfinal i Stockholm, för dig 14‐20 år

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

Kretsträff

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.

Falkenberg
frida.samuelsson@hallands4h.com
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 och Kinnared, 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…
Ungern eller 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 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 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.

Vårseminarie 15‐22 April 2012 i Budapest, Ungern
"Bridging the age gap: working together to develop rural communities"
Du får ta del av spännande workshops och lära dig om hur man kan arbeta över
generationsgränserna i olika projekt för att skapa bättre förutsättningar för unga på
landsbygden. Detta är också en fantastisk chans att träffa massor av ungdomar från olika
delar av Europa.
Europeiskt Rally 4‐11 August 2012 i Żerków, Polen
Tema: Ungdomsledarskap på Landsbygden
Mer information kommer till våren.

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

Bland Tomtar och Troll kl 11‐15
Hälsa på i Trollberget & Tomtebo,
åk häst & vagn och träffa gårdens djur!
Tipspromenad med start kl 11.00–13.30.
Lotterier & servering.
Varmt välkomna till vinterns höjdpunkt på Stättared!

Februari
v 7‐8

Sportlovsläger

Hoppas ni får en bra start på
det nya 4H‐året!

