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Hej allihopa!
Nu har äntligen höstterminen dragit igång och 4H-klubbarna är i full gång med
sina aktiviteter.
Det är mycket roligt på gång under hösten, bland annat satsar vi på en
gemensam 4H-företagsavslutning i länet, det blir galamiddag och prisutdelning.
Det blir också en extra 4H-företagsresa på höstlovet, läs mer om det och mycket
mer på de kommande sidorna.

Jag önskar er alla en rolig höst!

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

Vi gratulerar…
Lina och Maja Nilsson från Grimetons 4H
som blev utvalda att representera Hallands 4H
på Sveriges 4H:s Äventyrshelg i Katrineholm.
Hoppas ni får en kul upplevelse och
tar med er många nya tips med hem till Halland!

Klubbledarutbildning med tema Matskolor
Riksförbundet ordnar ledarutbildning på Ästad 4H-gård
den 12-14 november.
Alla klubbar får anmäla två ledare till kursen,
helt gratis!
Anmälan till info@4h.se SNARAST!

HÄNDER I
HALLAND/SVERIGE
För mer info & anmälan www.hallands4h.com eller www.4h.se
Oktober
Försäljning av Julkalendrar startar
29-31

På Rätt Kurs på Stättareds 4H-gård för dig 11-13 år

November
1

Sista ansökningsdag om du vill åka som IFYE 2011

4

4H-företagsresa Studiebesök på Radio Halland och bad på Sannarpsbadet
För alla intresserade, du behöver inte ha godkänt 4H-företag
för att följa med.

12-14

Klubbledarutbildning tema Matskola Riksförbundet ordnar
ledarutbildning på Ästad 4H-gård. Alla klubbar får anmäla två
ledare till kursen.

19-21

Ledarutbildning steg 2 Ästad 4H-gård. För er som gått steg 1

27

4H-företagsavslutning – Galamiddag och prisutdelning
För alla som haft 4H-företag 2010.

28

Luciakröning i Halmstad och Julgranstävling

December
5

Luciakröning i Varberg och Julgranstävling

Häng med till Stöten!
Den 2-6 januari 2011 är det åter dags för vinterkurs!
Alla födda 1994 och tidigare är välkomna att hänga med på
2011 års första stora happening :)
Priset för resan är:
- 1000 kr i egenavgift
- 1000 kr i klubbavgift
För detta får du resa, liftkort för 4 dagar, boende och all mat utom lunch,
helt enkelt mycket valuta för pengarna!
Anmäl dig på www.hallands4h.com senast den 15 november
Vid frågor maila kafgruppenhallands4h.com

HÄNDER I VÄRLDEN
För mer info www.4h.se

Ta chansen och ge dig ut i världen med 4H som IFYE
Vad har Schweiz, Taiwan, USA, England/Skottland/Wales, Island och Nordirland
gemensamt?
Svar: Alla är länder som Du kan åka till genom det internationella utbytet IFYE!
Glöm inte att söka som IFYE till 2011, innan den 1 november 2010!
USA - Upplev stormakten ”over there” på nära håll och lär känna amerikanarna själva
under 3 – 6 månader i delstaten Kansas.
Storbritannien eller Nordirland – Om du istället vill träffa nya vänner på närmare håll
med konstig dialekt av engelska sök ett utbyte till under 6 veckor-3 månader.
Schweiz - Öva språkkunskaperna i klockornas och bankernas land i 3 månader. Smaka
den goda osten och chokladen och bli vig som en bergsget av att vandra i de storslagna
Alperna.
Island - Testa på surhaj och bada i heta källor på myternas ö. Rid en långtur på de
tåliga islandshästarna i det vidsträckta landskapet och lär känna våra nordiska grannar
under 3 månader.
Taiwan - Lär känna mystiken i Asien genom ett utbyte till. Byt bort din egen familj och
lär känna några nya under 6 veckor. Passa på att lära dig äta med pinnar och njut av den
spännande maten.
När Du åker som IFYE…
• Får du lära dig leva med allt du har med dig i en ryggsäck.
• Kan du i efterhand skratta åt din värdfamiljs reaktion på ditt luciafirande iklädd lakan
och med värmeljus i hand.
• Kommer du hem med minnen för livet, ett nytt kontaktnät och utbyte av många e-mail
adresser, mobilnummer och en massa nya vänner på facebook!
• Får du försöka att leva utan kameran när du kommer hem, det är svårt men det går!

Följ våra Halländska 4H:are som är IFYE just nu!
Emma i Taiwan
Isabella på Nya Zeeland
Läs på www.resedagboken.se
Sök på IFYE-Taiwan och bellaandersson

HÄNDER I KRETSARNA
För mer info kontakta kretsinstruktörerna

Fjäre

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

Datum ej bestämt

Planeringskonferens med rolig aktivitet

Varberg

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

13 oktober

Planeringskonferens Kl. 18.00 Valinge IF:s klubbstuga

2-3 november

Klubbläger Träslövs 4H Ästad 4H-gård

3-5 november

Klubbläger Sibbarps 4H Ästad 4H-gård

5 december

Luciakröning och Julgranstävling

Falkenberg
Halmstad/Hylte
Hök

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

1-2 november

Falkenbergs kretsläger Ästad 4H-gård

28 november

Luciakröning och Julgranstävling i Halmstad

Julgranstävling

- En chans till extra pengar i klubbkassan
Vid Luciakröningarna i Halmstad 28/11 & Varberg 5/12
Pynta en gran och var med och tävla
För varje röst som ni får på er gran tjänar ni 10 kr
Vinnande lag får en övernattning på Ästad 4H-gård!
För mer info om tävlingsregeler och anmälan:
info@hallands4h.com 0346-48402

HÄNDER PÅ
Gården är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4h.se
Höstaktiviteter oktober - december

Äntligen startar Djurskolan!
Vill du lära dig mer om Stättareds olika djur,
samtidigt som du träffar nya kompisar? I höst
startar vi Djurskola på Stättared.
3 Oktober är det premiär. Då bekantar vi oss
med alla djuren. Vi ger dem mat och har chans att
klappa och lära känna dem.
31 Oktober är det kaninernas tur. Då kommer
vi lära oss mer om de kaniner vi har på gården och
självklart blir det en hel del gos. Ta gärna med morötter!
21 November kommer djurskolan handla om getterna. Vi borstar och utfodrar och
kanske kan vi ta en promenad med dem.
12 December avslutas den här terminen, då har vi hand om hästarna. Kanske får
vi ta oss en tur med häst och vagn. Vi får också chans att julpynta lite hos djuren.
Ålder: Alla mellan 8-11 år är välkomna.
Tid: Vi håller på mellan klockan 11.00 och 13.00
Ta med: Kläder efter väder, vi kommer att vistas mycket utomhus.
Anmälan: Anmäl dig på hemsidan eller genom att ringa till gården 0340-30003, senast
fredagen innan respektive träff.

För de vuxna
Samtidigt som djurskolan pågår kommer det att finnas en aktivitet även för de
vuxna i samarbete med Studiefrämjandet:
3 Oktober: Kjell Andersson guidar oss runt bland djur- och naturlivet på
Stättared. Tag gärna med kikare!
31 Oktober: Lars Hellsborn kommer och pratar om trädgård - med tonvikt på hur
man kan skapa sin egna blomsteräng.
21 November: Dörrkransbindning med florist Marie Emilsson. Passa på och gör din
egen dörrkrans inför decembers alla högtider.
12 December: Information kommer senare på hemsidan

4H önskar dig en härlig höst!

