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Hej,
Sommaren är här och med den en massa 4H‐roligheter. Lördagen den 7 juli är det
Rikslägerförberedelser på Ästad 4H‐gård, under dagen får ni bland annat lära er graffiti.
Sedan är det snart dags för årets höjdpunkt Rix12 i Uppsala, det finns fortfarande chans att
anmäla sig om du inte har gjort det ännu.
För dig som är lite yngre finns det några platser kvar på lantgårdsläger på Stättared i augusti,
ett två‐dagars läger med lägermys och massor av bus.
Några av er som är 4H‐företagare kommer vi hälsa på under sommaren när vi spelar in vår
nya 4H‐företagsfilm, filmen är klar till hösten och kommer finnas tillgänglig på vår hemsida
4Hföretag.se. Har du inte startat ditt 4H‐företag ännu är det hög tid, kontakta din
klubbledare.
När hösten sedan drar igång åker vi till Blekinge och paddlar kajak och planerar för 4H‐året
2013 med temat Hjärtats H. Nyhet för i år är att alla klubbar som deltar med representant på
Planeringskonferens får 500 kr från Hallands 4H:s länsförbund.

Soliga hälsningar

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H
elisabet.johansson@hallands4h.se
072‐512 15 01

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

Rix12 Föreberedelseträff Ästad med graffiti‐workshop

13‐20

Rix12 i Uppsala, från 13 år, inte försent att anmäla sig!

14‐15

Riksförbundsstämma

Augusti
1‐31

Hembesök 2 för 4H‐företagarna

6‐7

2‐dagarsläger på Stättareds 4H‐gård, för dig 10‐14 år

8‐9

2‐dagarsläger på Stättareds 4H‐gård, för dig 10‐14 år

13‐14

2‐dagarsläger på Stättareds 4H‐gård, för dig 10‐14 år

September
7‐9

Planeringskonferens med Kajakpaddling

15

Nationella 4H‐dagen, fira med en rolig aktivitet i din klubb

Semesterstängt på
Länsexpeditionen i Falkenberg 23 juli – 5 augusti
Kretskontoret i Valinge 9 juli – 5 augusti

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 aktiviteter i Gällinge och Lerbäck, hör gärna av dig för mer info.
Klubbstart igen i augusti.

Varberg
andreas.andersson@hallands4h.se elisabeth.otterdahl@hallands4h.se
I Varberg har vi en massa olika klubbar med aktiviteter varje vecka,
hör av dig för program från varje klubb. Klubbstart igen i augusti.

8‐9 sept 4H‐företagsutställning på Mat och Fest vid Mickelsmäss
Falkenberg
frida.samuelsson@hallands4h.se
Klubbverksamhet har vi i Falkenberg, Sörby, Asige, Okome och Källsjö,
hör av dig för mer info. Klubbstart igen i augusti.

Halmstad/Hylte
frida.samuelsson@hallands4h.se
Vi har verksamhet i Haverdal, hör gärna av dig för mer info. Klubbstart igen i augusti.

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

Häng med 4H till…
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 2012.
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.

Europeiskt Rally 4‐11 August 2012 i Żerków, Polen
Tema: Ungdomsledarskap på Landsbygden
Ett tillfälle för dig att förbättra dig i din ledarroll och
samtidigt lära känna en massa nya människor från hela
Europa.

Höstsemniarie 3‐10 November 2012 i Gersau, Schweiz
Tema: Hållbarutveckling på Landsbygden
Samla på dig tips till 4H‐aktiviteter samtidigt som du samlar på dig vänner och kontakter
från hela Europa.

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

