Månadsbladet
Hallands 4H – För Ungdomar, Av Ungdomar

Nr 1 2013
Hej,
Nu startar vi det nya året med ny energi efter ett härligt jullov!
Vissa av er njuter nog just nu av skidåkning i Vemdalen med 4H:s Vinterkurs,
hoppas ni har kul!
Här på expeditionen laddar vi inför klubbledarträffen och Centrala Funktionärskursen, två
höjdpunkter i januari som ni inte får missa.
Sen får ni inte missa att nominera den halländska 4H:are som ni tycker gjort största insatsen
under 2012, nominera till Årets Halländska 4H:are senast 15 februari,
maila info@hallands4h.se.
Hoppas ni får en härlig vårtermin med 4H!

Hälsningar

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H
elisabet.johansson@hallands4h.se
Direkt 072 ‐ 512 15 01
Expeditionen 010 – 47 10 365

Gilla Hallands 4H på
www.facebook.com/hallands4h

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

Vinterkurs, Vemdalen

20

Klubbledarträff på Expeditionen i Falkenberg

25‐27

Central Funktionärskurs i Linköping

Februari
1

Sista inlämningsdag till Länets Verksamhetsberättelse

9

4H‐företagsresa

15

Senaste datum för
‐ Klubbårsmöte
‐ Nominering till Årets Halländska 4H:are
‐ Ansökan om att vara lägerledare i sommar

Mars
8‐10

Styrelse‐ och 4H‐företagskurs, Ästad 4H‐gård

15‐17

PT‐finalen/Riksfinalen, Katrineholm

15

Senaste datum för inlämning av klubbrapporter

Missa inte Inspirationshelgen den 1‐2 februari
som Fjäres krets bjuder in till ‐
Alla kretsar är välkomna!

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna/Kontaktpersonerna
Fjäre
frida.samuelsson@hallands4h.se
I Fjäre har vi Djurskola på Stättared 4H‐gård samt olika klubbaktiviteter.
14 jan

Lerbäcks 4H startar vårterminen

16 jan

Gällinge 4H startar vårterminen

1‐2 feb

Inspirationshelg med Kaj Pedersen, Stättareds 4H‐gård

Varberg
andreas.andersson@hallands4h.se elisabeth.otterdahl@hallands4h.se
I Varberg har vi en massa olika klubbar med aktiviteter varje vecka.
Hör av dig till instruktörerna för att få startdatum för klubbarna

Falkenberg
frida.samuelsson@hallands4h.se
Klubbverksamhet har vi i Falkenberg, Sörby, Asige, Okome och Källsjö.
23 jan

Asige 4H startar vårterminen

28 jan

Falkenberg 4H startar vårterminen

Hör av dig till Frida för de andra klubbarnas startdatum

Halmstad/Hylte
frida.samuelsson@hallands4h.se

15 jan

Matskoleklubben i Getinge har premiär!!

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

Häng med 4H till…
Frankrike, Irland eller England
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 2013.
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@grupp.hallands4h.se. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa.

Vårseminarie 26 maj – 2 juni 2013 i Strasbourg, Frankrike
Tema: “Coaching for inclusion: Closing the gap between urban and rural youth”
Hur kan man använda coaching? Är du kanske en blivande coach…? Om inte annat så kan du
ju inte missa chansen att åka till Frankrike för en rolig helg I vår!

Europeiskt Rally 3‐10 augusti 2013 i Tipperary, Irland
Tema: Community Engagement
Oavsett tema är Rally alltid en fartfylld vecka som ger dig chansen att träffa en massa nya
roliga vänner från hela Europa, sååå ansök redan idag!
Höstseminarie 12‐19 oktober 2013 i Malvern, Worcestershire, England
Tema: Inspirera till förändring med innovationer och entreprenörskap
Kanske något för dig som tycker det är kul med 4H‐företag eller som själv funderar på att
starta företag…
Läs mer om alla eventen här http://www.ruralyoutheurope.com/index.php/events/rural‐
youth‐europe‐events.html

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

BLAND TOMTAR & TROLL
Vinterns populära familjearrangemang Trettondedag jul, söndag den 6 januari,
kl 11‐15. Hälsa på i Trollberget & Tomtebo, åk häst & vagn, träffa gårdens djur!
DJURSKOLA
Även under våren 2013 kommer Djurkolan fortsätta, totalt kommer vi ha10
träffar under våren där man får lära sig om gårdens olika djur. Håll utkik på
hemsidan för startdatum.
SPORTLOVSLÄGER
Som vanligt ar vi 2‐dagarsläger på sportlovet i februari för dig 10 år och uppåt.
PÅSKPROMENAD
På långfredagen är det dags för påskpromenad på gården. En trevlig familjedag
som bjuder på påskharar, häxor och annat spännande.

God fortsättning på 2013!

