Månadsbladet
Hallands 4H – för ungdomar, av ungdomar

nr 1 2010
Hej allihopa!
Jag hoppas att ni har haft en härlig julledighet och en bra start på det nya året.
Här på 4H:s expedition i Falkenberg är arbetet i full gång, vi har bland annat fått en ny
medarbetare som ni kan läsa mer om här i månadsbladet.
Tillsammans med internationella gruppen planeras det ett utbyte med Estlands 4H i
sommar/höst. Men innan dess är det klubbledarträff och en massa annat roligt.

Varma hälsningar

Elisabet Johansson
Verksamhetsledare Hallands 4H

Har du frågor?
Tveka inte att kontakta oss på expen!
Telefon: 0346 – 48402
Epost: info@hallands4h.com

Sommarjobb??
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 in en ansökan till: per.gunnarsson@hallands4h.com

Skicka in artiklar & bilder till Fyrväpplingen !!!
Har det hänt något kul i din klubb eller krets, skriv ner några rader
och bifoga gärna bild.
Maila allt till: fyrvapplingsgruppen@hallands4h.com

HÄNDER I
HALLAND/SVERIGE/VÄRLDEN
För mer info www.hallands4h.com eller www.4h.se
Januari
22-24

CFK Central Funktionärs i Linköping, hela Sveriges 4H träffas,
mer info på www.4h.se

28

Klubbledarträff Kl 18-21 Expen, Falkenberg. Representanter
för alla halländska klubbar träffas och går igenom vad som ska
hända 2010. Camino Magasin kommer och håller workshop om
hållbar livsstil och hur du kan utveckla ditt 4H-företag.

Februari
Senast 1

Skicka in texter till länets verksamhetsberättelse.
Maila: elisabet.johansson@hallands4h.com

Senast 15

Skicka in ansökan om jobb på läger och matskolor.
Maila: jobb@hallands4h.com

Senast 15

Nominera årets Halländska 4H:are
Maila: info@hallands4h.com

Senast 15

Årsmöte i klubbarna

Mars
3

Skolinformationskurs

12-14

Styrelse och 4H-företagskurs

20

Manusstopp Väpplingen
Maila: fyrvapplingsgruppen@hallands4h.com

26-28

Ledarutbildning Steg 1

MISSA INTE!!! Kommande internationella arrangemang
Europeiskt Rally (RYE) 31 juli – 8 augusti Halland, Sverige
För mer info maila int@4h.se eller gå in på www.4h.se
Hallands 4H arrangerar ungdomsutbyte med Estland sommaren/hösten 2010
för dig mellan 15-18 år. För mer info www.hallands4h.com

HÄNDER I KRETSARNA
För mer info kontakta kretsinstruktörerna

Fjäre

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

28 februari

Kretsstämma och simning, kl.11.00

Varberg

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

25 februari

Testa Handikappidrotter, Idrottshallen Rolfstorp

14 mars

Årsmöte för Varbergs 4H-krets

14-15 mars

Skidskojhelg, Hestra

7 april

Matlagningsdag

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

Glöm inte att söka lokalt aktivitetsstöd senast 15 feb!

Varbergskretsen planerar
Skidskojhelg i Hestra…
14-15 mars drar vi till Hestra!
Häng med!
För alla från 12 år och uppåt.
För mer info maila:
andreas.andersson@hallands4h.com

Ny kretsinstruktör i södra Halland
Nu har vi anställt en ny instruktör som ska ta över efter Per så att han
kan ägna sig helhjärtat åt andra projekt inom 4H, bland annat
Matskolorna.
Danica Mladenovic kommer att vara instruktör för Hök, Halmstad/Hylte
och Falkenberg. Här kommer en liten presentation…
Hej alla 4H-are,
Jag heter Danica Mladenovic och är ny instruktör i Falkenberg, Halmstad–Hylte
och Höks 4H krets.
Tänkte att jag ska berätta lite om mig själv.
Jag är 24 år och bor i Halmstad. Våren 08 tog jag examen i sociologi och socialt
utvecklingsarbete. Strax innan jag började jobba på 4H läste jag en
masterutbildning i samhällsvetenskap och socialt arbete, i Lund. Har nu tagit ett
studieuppehåll för att bl.a. arbeta tillsammans med er barn- ungdomar i
klubbarna. Jag har goda kunskaper och erfarenheter gällande föreningsliv. Vid 7års ålder fram till 18-års ålder har jag varit medlem i serbiska kultur- musik och
idrottsföreningen i Halmstad. Föreningslivet gick ut på att barn och ungdomar
träffades i klubben minst två gånger i veckan för att dansa serbisk folkdans,
spela teater, schack, biljard, fotboll m.m. med ledning av instruktör.
På fritiden sysselsätter jag mig med att träna och när jag inte gör det tillbringar
jag tid med familj och vänner.
Det ska bli jättekul att träffa och spendera mer tid med er alla!
/Danica

Ett nytt lotteri lanseras i februari där vi tjänar 40 kr/per lott!
Hör av er om ni är intresserade! elisabet.johansson@hallands4h.com

HÄNDER PÅ
Gården är öppen för besök alla dagar om året
För mer info www.stattareds4h.se
Januari
31

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

Februari
15-17

Sportlovsläger Dagläger

22-24

Sportlovsläger Dagläger

28

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

Mars
28

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

Vill du vara funktionär på Stättared?
Påskpromenad på Långfredagen
Caféet är öppet, det blir tipspromenad, häst och vagn
och mycket mer. Alla är välkomna!
Vill du vara med och hjälpa till?
Hör av dig till: britt.ragnarsson@hallands4h.com

