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Nr 4 2011
Hej,
Hösten kryper närmare och 4H‐aktiviteterna är i full gång. Vi gjorde en rivstart och åkte till
Estland för planeringskonferens i början av september, något som var mycket roligt.
Nu är vi i full gång med att anställa en ny instruktör i Fjäre 4H‐krets, vi hoppas att detta ska
hjälpa de vilande klubbarna i norr att få ny fart.
I höst har vi flera olika kurser som passar både unga och gamla 4H:are, till helgen börjar vi
med På Rätt Kurs, för dig mellan 11‐13 år. Har du inte redan anmält dig är det hög tid.
För att göra en riktig nystart har vi på expeditionen även bytt lokaler, vi har nu ett större
kontor i en annan korridor, fast vi håller fortfarande till i samma hus. Ni är varmt välkomna
hit om ni har vägarna förbi.

4H‐hälsningar,

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H
elisabet.johansson@hallands4h.com
0346‐48420

Vi behöver fler 4H‐partners,
läs mer på www.hallands4h.se

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
Oktober
30/9‐2/10

På Rätt Kurs, Ästad, 11‐13 år

V 44

2‐dagars Matskola i Rolfstorp, Falkenberg & Laholm

V 44

Höstlovsläger på Stättared

November
Försäljning av julkalendrar
1

Sista ansökningsdag för IFYE 2012

10

Senast rapportera godkända 4H‐företag

11‐13

Wohoo‐kurs, en kul kurs på Ästad för dig 13‐16 år

27

Kröning Halmstad Lucia

30

Senast nominera 4H‐företagare till Utmärktpriset

December
4

Kröning av Varbergs Lucia

9‐10

Julstök på Ästad för dig från 16 år

15

Manusstopp för Årskrönikan

24

Sista försäljningsdag av julkalendrar

Händer i 4H‐kretsarna…
För mer info kontakta Kretsinstruktörerna/Kontaktpersonerna
Fjäre
sofie.jansson@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.
På höstlovet har vi Matskola i Rolfstorp för alla intresserade.

Falkenberg
elisabet.johansson@hallands4h.com
På höstlovet har vi Matskola på Tullbroskolan, alla är välkomna.
Klubbverksamhet har vi i Sörby, Asige, Okome och Källsjö, hör av dig för mer info.

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

Hök
elisabet.johansson@hallands4h.com
I Laholm har vi Matskolor på Höstlovet. Klubbverksamhet har vi i Ysby och Ålstorp,
hör gärna 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.

Vårseminarie 15‐22 April 2012 i Budapest, Ungern
"Bridging the age gap: working together to develop rural communities"
Du får ta del av spännande workshops och lära dig om hur man kan arbeta över
generationsgränserna i olika projekt för att skapa bättre förutsättningar för unga på
landsbygden. Detta är också en fantastisk chans att träffa massor av ungdomar från olika
delar av Europa.
Europeiskt Rally 4‐11 August 2012 i Żerków, Polen
Tema: Ungdomsledarskap på Landsbygden
Mer information kommer till våren.

Stättareds 4H‐gård…
är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4H.se
Oktober
9

Djurskola Get & Temastig

23

Djurskola Kanin, Marsvin & Hitta Vilse

30/10 – 1/11

Höstlovsläger för alla födda 2001 och tidigare

November
2‐3

Höstlovsläger för alla födda 2001 och tidigare

6

Djurskola Gris & bygga fågelholk

20

Djurskola Kor

December
4

Djurskola Häst

Hoppas ni får en
mysig 4H‐höst
fylld med roliga aktiviteter!

