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VÄLKOMMEN TILL
HALLANDS 4H

I över 100 år har barn och unga
engagerat sig i 4H. Den ideella
organisationen där många för första
gången får känna av pirret i magen
som uppstår när man ska åka på sitt
första läger. Tryggheten av att
tillsammans med nya och gamla
vänner sitta under en stjärnklar himmel
till ett knastrande ljud av en lägereld.
Eller spänningen i att för första gången
få besöka och lära känna en ny kultur i
ett annat land, en bra bit från Sverige.

Där barn och unga tidigt lär sig att ta
ansvar och engagera sig för det de
själva tycker är viktigt och kul.
Föreningen där man får upptäcka
världen och möta människor samt
kulturer som är svåra att upptäcka
själv. Där man får friheten att skapa
samt driva en verksamhet som man
själv tycker om. Platsen där man får
umgås och ta hand om djur.

I 4H är det enbart medlemmarna som
bestämmer, skapar lärdomar, minnen
och projekt som påverkar samt består.

Du når oss alltid via Halland@4H.se!

Eller via telefon på 0725 12 15 02

0725 12 15 08

Andreas Andersson

Grimeton

0730 84 84 98

Olivia Snödahl

Hunnestad

0700 36 13 19

Stina Lagerstedt

Valinge

0733 80 79 62

Kerstin Nilsson

Ålstorp

0704 31 35 80

Emilia Andersson

Stamnared

0700 47 87 28

Ellen Svensson

Sibbarp

0706 34 91 97

Daniel Sjöberg

Träslöv

0725 12 15 01

Per Norrman

Idala

0725 12 15 08

Andreas Andersson

Tvååker

0730 78 45 49

Isabella Andersson

Källsjö

0725 12 15 07

Oliver Brink

Långås

Hör av dig till oss!

Skapa en egen?

Vi har flera klubbar i Halland

KONTAKTA OSS



Vad är en 4H-klubb?

Alla medlemmar är medlem i en klubb,
oftast den som är närmast där man bor.

I klubben bedriver medlemmarna olika
typer av aktiviteter för de som vill delta.
Det kan vara allt från kanotrace till
bakning eller filmkvällar. Vad som görs är
helt och hållet upp till medlemmarna i
klubben.

Klubben har en styrelse bestående av unga
klubbmedlemmar. Dessa har koll på
ekonomin och bestämmer tillsammans
med medlemmarna vad klubben ska hitta
på och eventuellt köpa in till klubben.

I klubben får du möjlighet att fortsätta åka
på roliga aktiviteter och träffa nya vänner
efter din vistelse på ett av våra läger eller
matskolor!

VÄLKOMMEN TILL
DIN LOKALA 4H-KLUBB

Tack för att du ville delta!

Hoppas verkligen att du har haft det bra
på något av våra läger i sommar! Även
att du har fått många nya vänner, badat
mycket, ätit god mat, gosat med djuren
och busat en hel del med våra ledare!

Vi tycker det har varit ofantligt roligt att
du har deltagit på något av våra läger
eller matskolor i sommar och hoppas att
vi ses snart igen!

Bästa hälsningar,
Lägerledarna på
Ästad och Stättared
& Våra matskolor

HOPPAS DU TRIVDES
BRA I SOMRAS

Du är vår nya medlem!

Vi hoppas att du vill fortsätta att delta
på roliga aktiviteter och engagera dig
mer inom 4H, även efter ditt deltagande
på ett läger eller matskola!

I samband med att du åkte på läger
eller matskola i somras blev du även
medlem i föreningen Hallands 4H.

Som medlem får du:

Vi är glada över att du ville delta på ett
sommarläger eller matskola i sommar!

Varmt välkommen!
Bästa hälsningar,

Hallands 4H

- Delta på klubbaktiviteter runt om i Halland.

- Åka iväg till spännande platser och delta på roliga aktiviteter.

- Upptäcka nya länder och kulturer.
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Liseberg!(Eller skapa en egen klubb med egna aktiviteter!)

Vi har nyligen varit iUganda, Bryssel,Island, Gotland!

Fler l
äger!GET-YOGA!!

Och mycketmer...!

Vara med och påverka hur vi ska driva vår förening!

Lära dig nya saker genom våra roliga utbildningar.

Väldigt många

DU ÄR MEDLEM


