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Hallands 4H – För Ungdomar, Av Ungdomar

Nr 3 2011
Hej,
Sommaren är här och därmed en massa roliga aktiviteter. Stort kretsläger utanför Varberg
för alla Halländska 4H:are från 10 år och Riksläger för alla från 14 år, även det utanför
Varberg. Har du inte anmält dig ännu till dessa aktiviteter är det hög tid.
På Expen har vi anställt en ny administratör som heter Helena, vi hälsar henne varmt
välkommen.

Soliga hälsningar,

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H

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

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
Juli
30/6 – 3/7

Kretsläger i Varberg för 4H:are från hela länet

4‐8

Matskola i Kungsbacka – Platser kvar!

9

Rikslägerförberedelse för Hallands länstrupp

23‐30

Rix11 – Riksläger i Valinge, Varberg

23‐24

Riksförbundsstämma i Valinge och Varberg

Augusti
1

Sista ansökningsdag för IFYE Australien 2012

8‐9

Lantgårdsläger på Stättareds 4H‐gård

11‐12

Lantgårdsläger på Stättareds 4H‐gård

16‐17

Lantgårdsläger på Stättareds 4H‐gård

September
1‐4

Resa till Estland ‐ Planeringskonferens & KIA

17

4H‐dagen

23‐25

Styrelsekurs – Anordnad av Riksförbundet

30/9 – 2/10 På Rätt Kurs på Ästad 4H‐gård, för dig född år 2000 eller tidigare

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna/Kontaktpersonerna
Fjäre
malin.c@hallands4h.com
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.
I sommar har vi även både krets‐ och riksläger.

Falkenberg
anna.karlsson@hallands4h.com
Planer finns för sommarläger och annat skoj, hör av dig för mer info.

Halmstad/Hylte
per.gunnarsson@hallands4h.com
Vi har verksamhet i Haverdal och Kinnared, hör gärna av dig för mer info.

Hök
elisabet.johansson@hallands4h.com
Planer för sommarläger finns, hör av dig för mer info.

Häng med 4H till…
Slovenien eller Tyskland
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. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa.

Spice up your community, 17‐24 september, Mollina Spanien
Fokus kommer ligga på hållbar utveckling och jobb för unga på landsbygden.
Rural Youth Europe i samarbete med MIJARC och the European Rural Alliance.
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
Juli
Varje tisdag

Naturbussen Kungsbacka – Stättared tor

Varje torsdag

Naturbussen Varberg – Stättared tor

Augusti
2

Naturbussen Kungsbacka – Stättared tor

4

Naturbussen Varberg – Stättared tor

8‐9

Lantgårdsläger – För dig 10 år och äldre

11‐12

Lantgårdsläger – För dig 10 år och äldre

16‐17

Lantgårdsläger – För dig 10 år och äldre

28

Djurskolan startar

September
11

Djurskola

25

Djurskola

Sommaraktiviteter
Sommaraktiviteter 27 juni ‐ 12 augusti.
Måndag, tisdag, onsdag och torsdag, kl 10. Djurmatning och visning.
Följ med runt på gården och var med när de olika djuren utfodras och sköts om.
Tisdag och torsdag, kl 12. Häst & vagn.
Följ med på en tur runt gården, 20 kr per person.

