Tack för att du ville delta!

Vad är en 4H-klubb?

Vi hoppas verkligen att du har haft det bra
på något av våra läger i sommar!

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

Det har varit en rolig vecka med roliga
aktiviteter, nya vänner och bus!

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 i
klubben är helt och hållet upp till
medlemmarna i klubben.

Nu när du kanske trodde att det var slut,
vill vi istället påstå att allt precis har börjat!
När du anmälde dig till något av våra läger
blev du även medlem i 4H, och vi har
mycket kvar att ge!
Så vi hoppas att du har haft det bra och vill
fortsätta att umgås med oss!
Bästa hälsningar,

Lägeredarna på Stättared,
Ästad & Våra Matskolor

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!

En stor del av vår verksamhet består av
klubbverksamhet. Vi har idag flera klubbar
runt om i Halland och skulle det inte finnas
någon klubb i närheten av var just du bor så
kan vi starta en!
Du hittar våra klubbars aktivitetsplanering på
vår hemsida. Vill du komma i kontakt med en
speciell klubb eller veta mer? Hör av dig till
vår Klubbgrupp genom att maila till
Halland@4H.se så hjälper vi dig!

Vi är Hallands 4H
En organisation som idag engagerar
oss barn och unga för att vi ska
utvecklas för att nå vår fulla potential
samtidigt som vi är med och bidrar till
att andra barn och unga ska få en bättre
samt mer meningsfull fritid.
Genom att utveckla våra medlemmars
erfarenheter och kunskaper inom
ledarskap, projektledning, intresse för
demokrati och mycket mer bidrar vi till
att alla barn och ungdomar utvecklas till
engagerade,
välmående
och
ansvarstagande
människor
med
respekt för omvärlden.
Många har genom oss fått känna av
pirret i magen som uppstår när man ska
åka på läger. Tryggheten av att
tillsammans med nya och gamla vänner
sitta under en stjärnklar himmel till ett
knastrande ljud av en lägereld.
Spänningen i att för första gången få
besöka och lära känna en ny kultur i ett
annat land. Fått möjligheten att påverka
och engagera sig i det en själv tycker är
kul.
All vår verksamhet arrangeras och drivs
främst av oss unga ideella medlemmar
mellan 6-25 år, vilket är helt fantastiskt
ifall man kollar på storleken samt
kvalitén på den verksamheten vi
bedriver!

DU SOM
MEDLEM

Du som medlem är alltid i fokus

I mitten av ringen här ovan är du i
centrum. Mittenringen representerar
vår kärnverksamhet, vilket är uppdelad
i fyra delar - klubbar, gårdar, läger och
grupper. I den yttersta ringen ser du
vad du har möjlighet att lära dig inom
4H, framförallt när du väljer att
engagera dig i vår verksamhet.
Vi bedriver mycket verksamhet och du
har möjlighet att ta del av allt samt
engagera dig i all vår verksamhet. Du
som medlem har alla möjligheter att
engagera och utveckla dig!
4H.se/Halland
@Hallands4H
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