Månadsbladet
Hallands 4H – För Ungdomar, Av Ungdomar

Nr 4 2012
Hej,
Regn, regn, regn…
Men det stoppar inte oss i Hallands 4H, hösten är full av roliga aktivteter!
Vi laddar just nu inför På Rätt Kurs och den stora Skördefesten på Tjolöholmsslott.
I höst kommer vi också anordna en Wohoo‐kurs där vi bland annat kommer besöka Aros‐
fortet i Halmstad, missa inte det!
Vi har fått nytt telefonnummer till Expeditionen 010‐4710365

Hälsningar

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

Gilla Hallands 4H på

Händer i…
Hallands 4H & Sveriges 4H
För mer info och anmälan www.Hallands4H.se eller www.4H.se
Oktober
1‐5

Bokslutsmöte 4H‐företag i klubbarna

5‐7

På Rätt Kurs (född ‐01), Ästad 4H‐gård – Platser kvar!

12‐14

På Rätt Kurs (född ‐01), Stättareds 4H‐gård – Platser kvar!

13‐14

Klubbmästerskap i Örby, för alla 4H‐klubbar i Västsverige

V 44

Matskola i Laholm och Varberg – Platser kvar!

November
9‐11

Wohoo‐kurs (född ‐99) Vi åker till Arosfortet i Halmstad

23‐25

Julstökskurs

30

Sista dag för nominering av 4H‐företag till Utmärktpriset

December
2

Kröning av Halmstad Lucia

9

Kröning Varbergs Lucia

Nu startar försäljningen av årets Julkalendrar,
hör av dig till din instruktör så ni får Julkalendrar till er
4H‐klubb!

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.
6‐7 okt

4H‐företagsutställning på Skördefesten på Tjolöholmsslott

19‐20 okt

Ledarkurs i pedagogiskt ledarskap

3 dec

Julavslutning i Lerbäcks 4H

5 dec

Julavslutning i Gällinge 4H

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.
14 okt

Planeringsdag med Laserdom

Falkenberg
frida.samuelsson@hallands4h.se
Klubbverksamhet har vi i Falkenberg, Sörby, Asige, Okome och Källsjö,
hör av dig för mer info.
29‐30 okt

Kretsläger på Ästad

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

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

Häng med 4H till…
Schweiz, Frankrike, Irland eller England
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
och 2013.
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.

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.
Europeiskt Rally Augusti 2013 på Irland
Tema: Community Engagement
Vårseminarie Maj 2013 i Strasbourg, Frankrike
Tema: Coaching
Höstseminarie September 2013 i England
Tema: Entreprenörskap

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

Höstprogram
GÅRDSCAFÉ
Under september håller caféet helgöppet kl 11‐15.
DJURSKOLA
Varannan söndag kl 11‐13 under perioden 9 september tom 16 december. Info
och anmälan via hemsidan.
2 TIMMARS SKOGSVANDRING MED GUIDE
Gå en rejäl promenad i de vackra skogarna runt Stättared. Följande datum:
Söndag 16 september och söndag 30 september. Start kl 13.00. Pris: 20 kr.
HÖSTLOVSLÄGER V 44
Höstlovsläger med en övernattning. Vecka 44: mån‐tis 29‐30 oktober eller ons‐
tors 31 oktober‐1 november. Info och anmälan via hemsidan.
BERÄTTARDAG 18 NOVEMBER, KL 14 ‐17
Medlemmar från Frillesås hembygdsgille berättar sägner och minnen från
bygden. Caféet är öppet. Fackeltåg med häst och vagn avslutar dagen i
samarbete med Veddige JUF.
JULLOVSLÄGER 27‐28 DECEMBER
Jullovsläger med en övernattning.Vecka 52: tors‐fre 27‐28 december. Info och
anmälan via hemsidan.
BLAND TOMTAR & TROLL
Vinterns populära familjearrangemang Trettondedag jul, söndag den 6 januari
2013, kl 11‐15. Hälsa på i Trollberget & Tomtebo, åk häst & vagn, träffa gårdens
djur!

