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Hallands 4H – för ungdomar, av ungdomar

nr 3 2010
Hej allihopa!
Sommaren är äntligen här och många av er njuter nog nu av ett härligt
sommarlov. Många av er laddar nog också inför årets Riksläger i Jämtland.
Har ni inte redan anmält er är det hög tid! För mer information om vad som
händer inom 4H i sommar så följer några sidor intressant läsning.
Semesterstängt har vi här på expen 12-16 juli,
sedan håller vår semestervikarie Daniel Otterdahl öppet 19-30 juli.

Jag önskar er alla en härlig sommar!

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H
Har du frågor?
Tveka inte att kontakta oss på expen!
Epost: info@hallands4h.com Telefon: 0346 – 48402

Hallands 4H:s Årliga Planeringskonferens
När? den 5 sept kl. 9.00
Var? Stättareds 4H-gård
För vem? För alla medlemmar som är
intresserade av att påverka Hallands 4H:s
framtid.

VART SKA VI?

Alla verksamhetsgrupper och klubbar
ska representeras.
Vi bjuder på fika och lunch. Välkomna!
Anmälan på www.hallands4h.com

HÄNDER I
HALLAND/SVERIGE
För mer info & anmälan www.hallands4h.com eller www.4h.se
Juli
1-4

Länsläger arrangeras av Varbergs 4H-krets. Alla Halländska
4H:are är välkomna!

3

Förberedelseträff för Rikslägret på Ästad 4H-gård

9-16

Riksläger i Jämtland. Över 50 deltagare från Halland

10-11

Riksförbundsstämma. Kan du inte närvara följ den direkt på
webben.

12-16

Semesterstängt på Expen

Augusti
31/7 – 8/8

Europeiskt Rally i Halland

28-29

Planeringshelg & Styrelsemöte Hallands
Länsförbundsstyrelse

September
4

KIA och Internationell Afton på Stättareds 4H-gård

5

Planeringskonferens på Stättareds 4H-gård

18

4H-dagen. Alla klubbar i Sverige visar upp 4H:s verksamhet
för allmänheten.

17-19

På Rätt Kurs

23

Styrelsemöte Hallands Länsförbundsstyrelse

HÄNDER I VÄRLDEN
För mer info 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.
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:- som du
som deltagare står för. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa.

Europeiskt Rally

Under parollen “DIY in the
countryside: think global, act local,
be vocal!” kommer Sveriges 4H stå
som värd.
Deltagarna kommer att utbyta
erfarenheter inom företagsamhet
med totalt 120 deltagare från större
delen av Europa.
En natt tillbringas hos en värdfamilj.
Vill du ställa upp som värdfamilj
eller delta i arrangemanget?
Hör av dig till int@4h.se

Höstseminarie, 11-18 September, Aberdeen Skottland
Seminariet kommer att vara inriktat på ungdomars ställning på
arbetsmarknaden och kommer belysa de skillnader som finns i
olika delar av Europa. Deltagarna kommer få praktiska tips i hur
man hittar ett jobb, skriver en ansökan och förbereder sig för
anställningsintervjuer.
Skotska Young Farmers står som värd för arrangemanget.

Malin åkte med 4H till Taiwan

”Det häftigaste med resan var att få ta del av
kulturen i form av museum, hantverk, språket,
maten men framför allt att få bo hos familjer inte
som en gäst utan som en familjemedlem. Det blev
en del kulturkrockar men jag tror både jag och de
jag mötte blev lite mer öppna inför världen vi lever
i.” /Malin Carlsson, Hanhals 4H, 2009 års IFYE
Maila Malin om du undrar hur det är att åka
med 4H ut i världen malin.c@hallands4h.com

HÄNDER I KRETSARNA
För mer info kontakta kretsinstruktörerna

Fjäre

För mer info kontakta kretsinstruktör Maritha
maritha.johansson@hallands4h.com, 0300 – 230 65

5 augusti

Marknad med 4H-företagsutställning, lotterier m.m. Roligt
om så många som möjligt från Fjäre 4H vill vara med på denna
roliga dag. Hör av er till Maritha!

13-14 augusti

Kretsläger

augusti/september

Klubbarna startar igen efter sommaren, hör av dig till
instruktören för mer information.
Nya och gamla 4H:are är välkomna!

Varberg

För mer info kontakta kretsinstruktörer Elisabeth & Andreas
elisabeth.otterdahl@hallands4h.com, 0340-635045
andreas.andersson@hallands4h.com, 0730-237622

1-4 juli

Kretsläger

12 september

Lisebergsresa

25-26 september

Mat och Fest vid Mickelmäss 4H-företagsutställning

augusti/september

Klubbarna startar igen efter sommaren, hör av dig till
instruktören för mer information.
Nya och gamla 4H:are är välkomna!

Falkenberg/
Halmstad/Hylte
augusti/september

För mer info kontakta kretsinstruktör Danica
danica.mladenovic@hallands4h.com, 0739-469573
Klubbarna startar igen efter sommaren, hör av dig till
instruktören för mer information.
Nya och gamla 4H:are är välkomna!

Hök

För mer info kontakta kretskontakt Danica
danica.mladenovic@hallands4h.com, 0739-469573

augusti/september

Klubbarna startar igen efter sommaren, hör av dig till
instruktören för mer information.
Nya och gamla 4H:are är välkomna!

HÄNDER PÅ
Gården är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4h.se
Sommaraktiviteter 28 juni-15 augusti
Gårdscaféet är öppet dagligen kl 11-16
Välkomna på en värmande kopp kaffe eller svalkande glass!
Ta bussen till Stättared Varje tisdag från Kungsbacka och varje torsdag från Varberg,
för endast 20 kr tur och retur.
Djurmatning och visning
mån - tors kl 10-11
Följ med runt på gården och var med när de olika
djuren utfodras och sköts om.
Häst & vagn kl. 12-13 tis & tors
Följ med på en tur runt gården, hästarna Brunte
och Fryle turas om att dra vagnen. 20 kr/person.
Kanoting
onsdagar kl 12-14
i Stora Hornsjön
Max 12 personer. Från 10 år. 50 kr/person.
Föranmälan till gården.

Funktionärer sökes till
Musik på Stättared
söndagarna 4 juli och 1 augusti
Vill du vara funktionär?
Hör av dig till
britt.ragnarsson@hallands4h.com

4H önskar dig en härlig sommar!

