Månadsbladet
Hallands 4H – för ungdomar, av ungdomar

nr 2 2010
Hej allihopa!
Jag hoppas att ni har haft en härlig påskhelg!
Här på 4H:s expedition i Falkenberg är förberedelserna för årets stämma i full
gång. I år har det kommit in många spännande motioner och propositioner.
Många avgörande beslut kommer att tas på årets stämma och därför är det extra
viktigt att varje klubb skickar en representant. Gå igenom handlingarna i er
klubb så att klubbrepresentanten vet hur klubben ställer sig i de olika frågorna.
Förändringarnas vindar blåser i Hallands 4H och jag ser fram emot ett nytt
spännande verksamhetsår.
Välkomna till årets stämma!

Varma hälsningar

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

Hallands 4H:s Årliga Stämma
När? den 17 april kl. 9.30
Var? Stamnareds bygdegård
För vem? För alla medlemmar som
är intresserade av att påverka
Hallands 4H:s framtid.
Alla klubbar ska representeras.
Anmälan på www.hallands4h.com
4H-kampen kommer också avgöras under dagen.
Vi bjuder på fika och lunch. Välkomna!

HÄNDER I
HALLAND/SVERIGE
För mer info www.hallands4h.com eller www.4h.se
April
11

4H-företags Kick Off Alla Halländska 4H-företagre är
välkomna!

17

Länsförbundsstämman & 4H-kampsfinal hålls i år i
Stamnareds bygdegård. Anmäl er på www.hallands4h.com

20

Manusstopp Fyrväpplingen
Maila: fyrvapplingsgruppen@hallands4h.com

23-25

Ledarkurs för er som ska jobba på lantlivsläger och matskolor
i sommar.

Maj
6-9

Friluftskurs & KIA i Värmland för dig 16 år och äldre.
Flottarkurs, landsbygdsriksdag och mycket annat roligt.
Anmäl dig på www.hallands4h.com

Senast 15

Anmäl ditt 4H-företag Kontakta 4H-företagsledaren i din
klubb eller din kretsinstruktör för mer information.

Juni
v 24
v 25

Matskolor i Åsa, Kungsbacka, Falkenberg,
Halmstad och Hylte, 8-12 år
Matskolor i Åsa, Kungsbacka, Varberg,
Halmstad och Laholm, 8-12 år

v 24-25

Lantgårdsläger Stättareds 4H-gård, 10-14 år

v 24
v 25

Lantlivsläger Ästads 4H-gård, 10-14 år
Lantlivsläger Ästads 4H-gård, 12-15 år

20

Manusstopp Väpplingen
Maila: fyrvapplingsgruppen@hallands4h.com

Hallands 4H arrangerar ungdomsutbyte med Estland sommaren/hösten 2010
för dig mellan 15-18 år. För mer info www.hallands4h.com

HÄNDER I VÄRLDEN
För mer info www.4h.se
Sveriges 4H är medlemmar i två paraplyorganisationer för ungdomsorganisationer.
Nordisk Samarbetsorganisation för Ungdomsarbete (NSU) samlar 16
ungdomsorganisationer från norden. Rural Youth Europé (RYE) bildar ett nätverk med 25
organisationer från ett 20-tal länder i Europa
Nu letar vi efter deltagare till nedanstående arrangemang under 2010.
Nominering sker löpande till Sveriges 4H, så skynda dig att skicka in!
Nomineringar och eventuella frågor skickas till int@4h.se. Nomineringsblankett finner du
på www.4h.se.
För samtliga arrangemang gäller en reducerad deltagaravgift på 1500:- som deltagaren
(eller klubb alt. län) står för. I deltagaravgiften ingår aktiviteter, kost, logi samt resa t/r.

Nordiska arrangemang (NSU) Åldersgräns 15 år

På de nordiska arrangemangen är arbetsspråket skandinaviska, det innebär en härlig mix
av svenska, norska och danska. Du träffar ungdomar i din egen ålder och får en härlig
upplevelse
Nordisk ledarskola, 12-18 juli, Norge
4H Norge bjuder in dig till en vecka som kommer gå i utvecklingens tecken. Du kommer
få tips på hur du utvecklar dig som person, din organisation och hur man bygger ett bra
nätverk. Utöver detta kommer det att bjudas på naturupplevelser.
Nordisk ungdomsvecka, 18-25 juli, Sydslesvig, Tyskland
Sydslesvig är en region i gränslandet mellan Danmark och Tyskland. Genom historien har
regionen tillhört båda länderna, något man snabbt upptäcker när man är där. Sydslesvigs
Danske Ungdomsföreningar kommer under veckan att leda dig genom de 5 (?)
elementen. Förutom eld, luft, vatten och jord så är det det sociala elementet som gäller.

Europeiska arrangemang (RYE). Åldersgräns 18 år

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.
Summer Study Visit, 19-26 Juni, Serbien
”Crossing Borders: Supporting rural youth work in the Balkans“ är temat för veckan,
Serbiens Young Farmers står som värd. Deltagarna kommer få se stora delar av Serbien
och kommer att knyta kontakter med andra ungdomar från större delen av Europa.
Europeiskt Rally, 31 juli-7 augusti Halmstad, Sverige
Under parollen “DIY in the countryside: think global, act local, be vocal!” kommer
Sveriges 4H stå som värd. Deltagarna kommer att utbyta erfarenheter inom
företagsamhet med totalt 120 deltagare från större delen av Europa. En natt tillbringas
hos en värdfamilj. Ta chansen att visa övriga Europa vad Sverige har att erbjuda.
Höstseminarie, 18-25 September, Skottland
Seminariet kommer att vara inriktat på ungdomars ställning på arbetsmarknaden och
kommer belysa de skillnader som finns i olika delar av Europa. Deltagarna kommer få
praktiska tips i hur man hittar ett jobb, skriver en ansökan och förbereder sig för
anställningsintervjuer. Skotska Young Farmers står som värd för arrangemanget.

HÄNDER I KRETSARNA
För mer info kontakta kretsinstruktörerna

Fjäre

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

Varberg

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

8 april

Testa Handikappidrotter i Rolfstorps Idrottshall
kl. 13.30-16.30

11 april

Matlagningsdag i Grimetons bygdegård kl 10.30

6 juni

Nationaldagsfirande

13 juni

Fun City-dag

Falkenberg/
Halmstad/Hylte
Hök

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

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

SÖKES! Vi söker dig som är minst 18 år och som vill ställa upp som värdfamilj för
deltagarna i det Europeiska rallyt som tar plats i Halland i sommar. Natten 4-5 augusti
ska deltagarna på rallyt bo hos en svensk familj. De bor två och två. En fantastiskt rolig
upplevelse att få en serb, est, eller kanske en irländare hemma... Sprid ordet i länet!
Vid intresse maila martin.oskarsson@telia.com

Sommarjobb?? Det finns fortfarande några
platser kvar…
Hallands 4H söker ledare till läger och matskolor i sommar.
Lägerledare från 18 år och hjälpledare från 16 år.
Lägren hålls på 4H-gårdarna i Ästad och Stättared,
Matskolorna hålls i alla halländska städer.
Intresserad?? Skicka en ansökan till: per.gunnarsson@hallands4h.com

HÄNDER PÅ
Gården är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4h.se
Alla tipspromenader är barnvagnsvänliga!
April
25

Tipssöndag
Tipspromenad med start kl. 11-14
Caféet är öppet kl. 11-15
Häst och vagn kl. 13

Maj
1

Stättaredsdagen
Tipspromenad med start kl. 11-14
Caféet är öppet kl. 11-15
Häst och vagn kl. 13
Plus fler roliga aktiviter

30

Tipssöndag
Tipspromenad med start kl. 11-14
Caféet är öppet kl. 11-15
Häst och vagn kl. 13

Juni
25

Midsommarfirande, 14-16
Stången ska resas,
dragspel spelas,
sånger sjungas och dansas.
Kort sagt,
det är mycket att göra.
Välkomna!

Vill du vara funktionär på
Stättaredsdagen eller Midsommarfirandet?
Hör av dig till britt.ragnarsson@hallands4h.com

4H önskar Er en härlig vår!

