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 Hallands 4H 
 

 

4H:s Vision 
4H står för Huvud - Kunskap, Hjärta - Medkänsla, Hand - Färdighet och Hälsa - Sunt levnadssätt. Vi arbetar efter 
mottona ”Lära genom att göra” och ”Av ungdomar, för ungdomar”. 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor 
med respekt för omvärlden. 

En engagerad person vågar ifrågasätta och ta ställning, detta genom fostran i föreningsdemokrati i enlighet med vårt 
första H (Huvud – kunskap). Personen kan gå från idé till handling (Hand – färdighet) och är engagerad i sin och sina 
kompisars fritid. Verksamheten är gjord av och för, barn och ungdomar.  

Med ansvarstagande menar vi en person som står för sina handlingar och tidigt får möjlighet att ingå i en styrelse. I 
gruppen respekteras varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund. Detta enligt hjärtats H (Hjärta – respekt, 
medkänsla, empati). Med välmående menar vi en person som värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt 
hälsans H (Hälsa – sunt levnadssätt).  

Visionen ska uppnås genom de fyra H:na. Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda 
verksamheten enligt riksförbundets stadgar och arbetsprogram, samt att stimulera verksamheten i kretsar och klubbar 
och utgöra ett samarbetsorgan för dessa. 
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 Hallands 4H 
 

Statistik 
 2019 2018 
Medlemmar  837 (761 6-25 år) 888 (782 6-25 år) 
Klubbar   23 (17 godkända för stadsb.)  23 (22 godkända för stadsb.) 
Avdelningar  44 44 
Godkända 4H-företag 19 28 

 

 
Rapporterat till Region Halland 
Antal ledarkurser     28 
Deltagardagar     979 
 
Rapporterat till Studiefrämjandet 
Studiecirklar     2 
Kulturarrangemang     348 
Annan Folkbildning     371 
Totalt antal studietimmar     3 891 
Totalt antal deltagare     15 020 (55% kvinnor) 

 

Lotterier 
Medlemmarna i Hallands 4H har till förmån för 4H:s verksamhet under året sålt julkalendrar á 50 kr och Sverigelotter 
á 50 kr. 
  2019  2018  2017 
Julkalendrar  0*  1264  1586 
Sverigelotter  200  200  200 
*Vi hade inga julkalendrar 2019 då spelinspektionen ändrat reglerna för lotteritillstånd. 
 
 

Annonsörer, sponsorer, bidragsgivare och 4H-partners 
Styrelsen vill tacka våra annonsörer, sponsorer och bidragsgivare. 

Region Halland Stift. Konung Gustaf V:s 90-årsfond 
Studiefrämjandet Kommunerna i Halland 
LRF Halland  Folke Bernadottes Minnesfond 
Radiohjälpen  Stift. Kronprinsessan Margaretas Minnesfond  
Åhlén-stiftelsen Olof Palmes Minnesfond  

Tack också till våra 4H-partners: 
Hunnestad Affär Hunnestad Bygg AB Hushållningssällskapet Halland 
PC Data  RT Byggtjänst AB Vicmand AB (ICA Kvantum och ICA Hajen i Varberg) 
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4H-Klubbar 
Från och med 2016 har vi i och med en stadgeändring kunnat skapa avdelningar i våra klubbar. 
 
Klubbar  Avdelningar 
Fjäre     
Allarängen 
Brädspel 
Idala 
Kungsbacka  Kockarna 

Mästerkockarna  
Stättared  Baggheera 

Bondkatterna 
  Djurens hjältar 
  Djurkul 
  Djurskola 
  Djurskötarna 
  Fårskallarna 
  Getterna 
  Gotlandsrussen 
  Gutarna 
  Göingegetterna 
  Hästälskarna 
  Höngetterna 
  Jämtgetterna 
  Kaninerna 
  Kaninhopparna 
  Katterna 
  Kycklingarna 
  Linderödssvinen 
  Medryttarna 
  Mössen 
  Nordsvensk häst 
  Stättaredsbarnen 
  Tomtenissarna  
  Värmlandsfåren 
  Äventyrarna 
  Kossorna  
  Kalvarna 
  Fölen  
  Trollen  
  Häxorna  
  Dalen  
  Lyngslätt 
  Vedbacken 
 
Varberg     
Grimeton  
Himle 
Hunnestad 
Rolfstorp 
Sibbarp 
Stamnared  
Träslöv   Äldre aktiviteter 
Tvååker  
 

Klubbar  Avdelningar 
Varberg forts.    
Valinge 
Varberg  4H-företagsavd. 
  Ark-avdelningen 
  Lägerklubben 

Varbergs 4H-klubbsavd. 
Lucia 
Turboglassen 
Bananpannkakan 
Moroten 
YMCA 
Ändernas 
To-Matskolan 

Veddige 
Åskloster 
Ästad  Byasjön 
  Fiskarna 
  Jägarna 
  Kanoterna 
  Myggorna 
  Älgarna & Vargarna 
 
Falkenberg    
Falkenberg  Kebabrullarna 
  Köttbullarna 
  Falkenberg bas 
Källsjö 
Långås 
 
Halmstad    
Snöstorp 
 
Hök    
Laholm   4H-kockarna 

Minikockarna 
Ysby 
Ålstorp 
 



 

Länsförbundsstyrelsen 
Ordförande  Filip Carlsson, Sibbarps 4H 
Vice ordförande Hampus Brink, Valinge 4H 
Ekonomiansvarig Alma Bengtsson, Valinge 4H 
Sekreterare  Verksamhetsledare, adjungerad i styrelsen 
Ledamot  Ellen Svensson, Sibbarps 4H 
Ledamot  Axel Sundström, Träslövs 4H 
Suppleant  Caroline Aronsson, Stamnareds 4H 
Suppleant  Jenny Jönsson, Hunnestad 4H  
Personalansvarig se ordförande 
 

Personal 
Verksamhetsledare Per Norrman  
Krets- och länsinstruktör Oliver Brink Falkenbergskrets samt Hallands län 

Andreas Andersson Varbergs krets samt Hallands län 
Projektledare/   
Ekonomiassistent Moa Petersson (Tog studieledighet 19 september) 

Fond till Ulf Alvarssons minne 
Fond till Ulf Alvarssons minne har under 2019 införlivats i 100-årsfonden. 

100-års fonden 
100-årsfonden instiftades under stämman 2019. 100-års fonden slog ett slag för 4H:s framtid efter den 
väl myntade strofen ”För vår framtid ett slag ska vi slå”, genom att uppmuntra och premiera ideella 
för deras engagemang inom 4H i Halland.  

100-årsfonden delade ut pris till två ideella som utvecklat verksamheten eller som personligen vuxit 
inom organisationen. Under planeringskonferensen 2019 fick följande pris för sin fantastiska insats i 
Hallands 4H: 

Henric Nilsson, Grimeton 4H 
Jenny Jönsson, Hunnestad 4H 

Förvaltarna för fonden har varit: 
Elisabeth Otterdahl, Valinge 4H 
Anders Claesson, Gödestad 4H 
Marie Antonsson, Allarängen 4H 



  

Överenskommelse med Region Halland 

Enligt den överenskommelse som finns mellan Hallands Länsförbund  
av 4H och Region Halland ska 4H arbeta för att: 

- Stärka och utveckla demokratin 
- Främja jämställdhet mellan könen 
- Underlätta internationell förståelse och gemenskap och motverka främlingskap, rasism och 

diskriminering 
- Ge utrymme för olika livsstilar och se möjligheter i mångfalden 
- Motarbeta bruket av tobak, alkohol, droger och doping samt stimulera till hälsosammare 

levnadsvanor och förmedla kunskap om djur och natur 
- Förstärka och utveckla det ideella ledarskapet med tonvikt på utbildning av ungdomsledare 
- Stimulera och utveckla barns och ungdomars kreativitet och initiativförmåga 
- Skapa mötesplatser som är tillgängliga för alla och som inbjuder till att skapa, uttrycka, 

uppleva. Där främjas också kunskapen om olika kulturformer och deras positiva effekter på 
samhällslivet 

- Stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer, även över regionala, nationella och 
kulturella gränser 

 
Många av dessa punkter har vi genomgående i all vår verksamhet, men vissa specifika aktiviteter kan 
nämnas under vårt verksamhetsår 2019.  

- Ledarutbildningar för våra ideella ledare så att de kunnat utvecklas i sitt ledarskap. 
- Lantlivsläger hölls på Ästads och Stättareds 4H-gårdar, där fick barn i åldrarna 10-14 år lära sig 

mer om bland annat djur och natur. Det anordnades även friluftsläger och cirkusläger på Ästad 
4H-gård under sommaren. 

- Matskolor hölls runt om i Halland i sammanlagt 10 veckor, där barn i åldrarna 8-12 år fick lära 
sig laga bra och hälsosam mat från grunden. 

  



  

Länsförbundets aktiviteter 
 

Länsförbundsstyrelsen 
Under året har styrelsen haft 3 arbetsutskottsmöten, 11 styrelsemöten samt två styrelsehelger. 
 
Stämman 
Länsförbundsstämman hölls den 4 maj på Ästad Vingård. Ca 30 personer deltog, 11 av våra klubbar 
var representerade. Förhandlingarna leddes av Isabella Andersson, Källsjö 4H, vid hennes sida fanns 
Jenny Jönsson, Hunnestad 4H, som vice ordförande. Under stämman valdes styrelsen, 
verksamhetsgrupper samt övriga representanter för Hallands 4H för verksamhetsåret 2019–2020. 
 
Till Årets Halländska 4H:are utsågs Hampus Brink, Valinge 4H, med motiveringen:  
”Hampus har under det senaste året jonglerat många bollar i luften och lyckats göra det i klass med en 
världsstjärna. Med humöret på topp och alltid lika samlad är Hampus en förebild för stora och små och 
en tillgång på alla nivåer inom organisationen. Under den senaste året har Hampus växt i sin roll i 
Länsförbundsstyrelsen och utvecklat sitt ledarskap och engagemang på såväl kretsläger som 
styrelsearbetet och i projektgrupper. Han är en glädjespridare som levererar och vi är väldigt glada 
över att Hampus Brink är årets Halländska 4H:are 2018!” 
 
Årets Halländska 4H-klubb 2018 utsågs till både Valinge och Stamnared 4H-klubb. Himle 4H-klubb 
tilldelades 500 kr för ”Årets mest städade klubb”. 
 

Planeringskonferens 
2019 års planeringskonferens, 28 september, var på Ästad 4H-gård. Under planeringskonferensen gick 
vi igenom arbetsprogrammet och budgeten för 2020. Här delade 100-årsfonden ut pris till två ideella 
ledare som utvecklat verksamheten!  

  



  

Riksförbundets aktiviteter 
Rix19 i Sanda, Gotland 
2019 var Gotlands länsförbund värd för Sveriges 4H:s riksläger, som tog plats i socknen Sanda, vilken 
ligger 3 mil söder om Visby. Hallands län var med råge den absolut största länstruppen på lägret med 
ca 60 deltagare, nästan en tredjedel av det totala antalet deltagare på lägret. Lägret kickstartades med 
ett invigningståg då alla deltagare gick i en parad genom ett soligt Visby. Det undgick ingen att Hallands 
länstrupp var i stan när vi stolt tog oss fram på Visbys gator, sjungande hejaramsor för full hals. 
Lägertoppen under Rix19 bestod av grenarna Portalbygge, Demonstration, Udda Idrottsgren ”Kubba” 
(snurrig version av Kubb), Visby Rally, Talang, Volleyboll, 4H-Anda och Lägerordning. Utöver 
tävlingarna blev det en del utflykter på ön och alla lägerdeltagare fick även besöka ett tornerspel inne 
i Visby, vilket var väldigt uppskattat! Något alla kommer minnas från Rix19 är den stora invasionen av 
tvestjärtar som tyckte om att husera i de fuktiga tälten. Trots mängden tvestjärtar härdade 4Harna ut 
och gjorde det bästa av situationen. Vinnarna av lägertoppen blev detta år Värmlands länstrupp som 
presterade högt i de olika grenarna. Hallands länstrupp kammade hem en sjätteplats. 

Bernard Christensen och Filip Carlsson, Länsledare Rix19 

 

Internationella Arrangemang 
Palestina – Sverige Ungdomsutbyte 
Under slutet av februari 2019 utfördes Palestinautbytet av Oliver Brink, Ronja Palmblad och Hampus 
Brink tillsammans med Tarek Al-Zoughbi. Projektet var väldigt lyckat och de två utbytesgrupperna kom 
varandra väldigt nära. De 10 palestinska deltagarna mottogs av 8 svenska deltagare. Vi hade följande 
teman: demokrati, kommunikation och icke-våld och formade vårt schema efter det. Vi såg även en 
stor vikt av att ta del av varandras kulturer och hade därför många inslag av detta.  

Vi gjorde studiebesök på SVT i Göteborg, Varbergs Kommun, Essity, Världsarvet Grimeton Radiostation, 
Under fritiden spelade vi mycket brädspel och lekte lekar. Utöver det åkte vi skidor, dansade folkdans 
och körde Fångarna på Gården.  

Vi är mycket nöjda med projektet och hoppas på fler utbyten tillsammans med Wi’am! 

  



  

Verksamhetsgrupperna 
Nordic Camp 2021 
Sommaren 2021 kommer Nordens bästa läger att anordnas i Halland – Nordic Camp 2021.  

Under 2019 har en projektgrupp/ledningsgrupp bildats som leder arbetet och planeringen av lägret. 
Förutom ledningsgrupp är tanken att ett flertal mindre projektgrupper kommer jobba med specifika 
områden, såsom kommunikation, område, ekonomi, mat osv. Ledningsgruppen, tillsammans med 
personal och kommunikationsgrupp jobbar med att rekrytera människor till olika grupper. Just nu har 
vi en kommunikationsgrupp och enstaka namn till de olika grupperna. En utmaning är att hitta 
personer till grupperna, men det är något vi alla hjälps åt med, genom bland annat att sprida 
möjligheten att vara med i sociala medier.  

Kommunikationsgrupp har bland annat jobbat med att ta fram en logga, visuellt material på sociala 
medier och webb.  

Vi har även kikat på plats och jobbar just nu med markavtal.  

Ledningsgruppen består av:  
Louise Ansebor 
Ronja Palmblad 
Emmy Sjöström 
Emma Hansson  
Carl Holmén  

Emma och Emmy har en bakgrund i Älvsborgs länsförbund, extra spännande och givande med 
samarbete över länsgränser!  

Mejl till ledningsgruppen: nordic2021@4h.se  

Antal möten 2019: 7 st. 

Vi vill rikta ett stort tack till personal och styrelse på Hallands länsförbund och andra ideella som hjälper 
oss att skapa 2021 bästa läger!  

 

Carl, Emmy, Emma, Ronja, Louise 

mailto:nordic2021@4h.se


  
Luciagruppen 
Luciagruppen har under 2019 bestått av Matilda Karlsson, Edvin Nilsson, Stina Lagerstedt och Frida 
Sjögren. Varbergs lucia anordnas av 4H i samarbete med NOD (Näringslivs- och destinationskontoret) 
och Svenska kyrkan. 

Projektledare och stöttning för gruppen har Per Norrman varit och Elisabeth Otterdahl har skött om 
bokningar för luciaframträdandena. 

Efter en första audition hade vi ett avhopp och fick därför ha en extra audition där 3 sökande gjorde 
upp om den sista platsen. Fideli var den som drog längsta strået. Efter detta stod det klart att årets 
luciatrupp bestod av Sara Westholm, Olivia Johnsson, Malva Stensson, Fideli Blomkvist, Ida Bassing, 
Nanna Sandgren och Indira Carmenes. 

Tränare för luciatruppen har Rebecca Warefelt och Julia Ladefoged varit och de har gjort ett fantastiskt 
jobb.  

Luciorna fotograferades av Studio Expo, Frida Hansson, Tvååker och i år fick porträtten på luciorna åter 
sättas upp till beskådning på Gallerian och likaså i skyltfönstret på Guld och silversmedjan. Inspelningen 
av luciasångerna gjordes hos Peter Nilsson i hans studio i Valinge. Luciabussen som gänget åkte runt i 
var röd och kom från Hyrbilsdepån, Varberg. 

Lucia gruppen från 4H har i samarbete med Svenska kyrkan och NOD haft möten med planering inför 
Lucia kröningen som var den 8 december i Varbergs kyrka.  

En luciakortege startade vid Kallbadhuset och med tomteluvor, tända facklor, häst och vagn gick 
kortegen genom Varbergs centrum, med slutdestination Varbergs Kyrka. Vädret var inte det bästa, 
men trots blåst och regn under dagen gick det att genomföra den årliga kortegen. 

Hallands 4H håller traditionen med Varbergs Lucia levande tillsammans med Varbergs församling. 
Mycket stämningsfull sång av Lucia och hennes tärnor. Årets luciakrönare, Christofer Bergenblock höll 
ett tänkvärt tal om hur Lucia blev förföljd för sin kristna tro och Luciatraditionen kommit till Sverige. 
Lucia och hennes tärnor har en viktig roll för att sprida ljus och värme, denna mörka årstid. 

Avslutningsfikan sista dagen var i år i Vårt hus i Trönninge den 15 december. 

Vi vill rikta ett stort tack till Lucia med följe som genomförde 58 sångframträdanden och spred ljus och 
glädje med sin vackra sång runt om i Varbergs kommun! 

Stort Tack även till våra sponsorer för luciakröningen 2019: Vattenfall, Varbergs Energi, Varbergs 
sparbank, Södra cell Värö, Lilla Träslövs finbageri, La fleur, Norrgatans blommor och interiör, Guld och 
silversmedjan, Akademibokhandeln, Body shop, Hårporten, Studio Expo (Frida Hansson), Kvantum 
Varberg och Hyrbilsdepån.  

//Luciagruppen Varbergs Lucia 

 

  



  
KÄF – Kultur Äldre Friluftsliv 
Under 2019 har KÄF-gruppen bestått av sammankallande Bernard Christensen, Oliver Brink, Ronja 
Palmblad och Caroline Aronsson.  

Vi inledde arbetsåret direkt efter årsmötet med KIA – kurs för inre angelägenheter. Där strukturerade 
vi upp arbetsåret och brainstormade idéer om vad vi ville göra inom gruppen. Den stora aktivitet vi 
valde att lägga fokus på var F2:an som går av stapeln i maj 2020. Vi hade även planer på bland annat 
ett lådbilsrally, volleybollkväll, paintball och ”Bäst i test” 4H-edition. Vi insåg rätt snabbt att 
fondansökan till Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond låg runt hörnet vilket var där vi valde att lägga 
vår kraft och energi. Detta betydde att lådbilsrallyt lades på is till en senare tid. Vi fick till en gedigen 
ansökan och fick planerat F2:an rätt väldetaljerat. Ett mindre bakslag för oss var att vi fick våran 
ansökan nekad, men blev uppmuntrade att söka igen, vilket också var anledningen att vi valde att söka 
fonden i ett så tidigt skede, så att vi vid nuvarande ansökningstillfälle säkrar vår plats bland stipendiater 
för att få till en så bra F2:a som möjligt. Under hösten planerades även en volleybollkväll som i brist av 
tid och administrativt krångel från volleybollcentrat inte blev av. Detta är dock en aktivitet vi har i vår 
arsenal som vi är säkra på kommer att kunna genomföras vid ett framtida tillfälle.  

Gällande F2:an har vi haft flertalet möten där vi till en början drog de stora penseldragen som var vi 
ville åka och vad för tema vi ville ha. Där gick Lettlands huvudstad Riga och temat projektledning 
segrande ur striden. Vi fortsatte sen att i samband med ansökan planera ut utbildningen i detalj med 
kurspass, matupplevelser samt de varierande aktiviteter vi planerat att ha med. Väl på plats har vi goda 
förhoppningar på vårt möte med Lettlands 4H på deras huvudkontor. För att öka förväntningarna hos 
deltagarna lades bilder med ledtrådar upp på Hallands 4H:s Instagram: lätta fjädrar och hur vi Riggar 
inför resan.   

Vi vill som avslut tacka styrelsen och vår personal för den hjälp och det stöd vi fått under året som gått. 
//KÄF 

 

  



  
Utbildningsgruppen 
Styrelse & 4H-Företagskurs 
8-10 Mars 
Som vi alltid gör varje år och som har blivit en tradition, kollade vi såklart på Melodifestivalfinalen och 
hade en fullspäckad galamiddag. Tårttävling hade vi såklart också med på schemat, de resulterade i 3 
underbart goda tårtor och 26 glada leenden. 

Ledarutbildning steg 2  
26-28 April 
I slutet av April 2019 hade vi Ledarutbildning steg 2. Det var filmmys och lägereld på schemat, vi hade 
samt en äggjakt. Under kursen hade vi 17 deltagare.  

Ledarutbildning steg 1 Del 1 
18-20 Oktober 
18 oktober anlände 25 glada deltagare 
till Ästad 4H gård! Ingen bädd var ledig 
och kurserna fick delas upp på två. En 
riktigt härlig Ledarutbildning steg 1!  

Ästad 4H gård kläddes för fullt i 
Halloweentema. Halloweentema på 
kursen resulterade också till en stor 
skrämmande galamiddag med många 
olika utklädnader och många härliga 
skratt. Massa gott halloweenbak 
bakades och kvällen gjorde sig redo för 
massa läskiga spökhistorier. 

Ledarutbildning steg 1 Del 2 
18-20 Oktober 
Under Ledarutbildningen steg 1 Del 2 hade vi det fullspäckat med 23 glada deltagare som tog sina 
första steg till att bli ledare! Då det var i oktober fick kursen ett halloweentema som under 
lördagskvällens galamiddag resulterade i en härligt läskig skara deltagare. Kvällen avslutades som sig 
bör med spökhistorier. 

//Utbildningsgruppen 

Tävlingsgruppen 
Det hölls ingen 4H-kamp under 2019. Men målet för 2020 är att genomföra denna roliga 4H-kamp för 
alla nya och gamla 4H:are! 

//Tävlingsgruppen 

  



  
4H-företagsaktiviteteter under året  
Den 30 mars åkte en grupp på 23 deltagare där majoriteten hade haft godkänt 4H-företag till 
Halmstads Aktivitetscenter och körde Prison Island, det blev en rolig resa som avslut på ett bra 4H-
företagsår. 

Den årliga Styrelse & 4H-företagskursen hölls på Ästad 4H-gård den 8–10 mars och hade totalt 23 
deltagare.  

Louise Johansson deltog under 4H-företagsutställningen på Skällinge Marknad den 31 augusti. 

Sibbarp 4H-klubb anordnade en egen trädgårdsmarknad där större delen av klubbens medlemmar 
ställde ut och sålde från sina 4H-företag. 

Efter bokslutsmötena i klubbarna under hösten fick alla godkända 4H-företagare varsin årsnål och 
diplom. De som har haft 4H-företag i 5 år fick ett nytt keramikfat och de som har haft i 10 år fick en 
glaslykta. 

Till sist vill vi tacka 4H-företagsledarna, instruktörer, föräldrar och andra som på olika sätt hjälpt oss 
genom året! 

 Antal anmälda företag Antal godkända företag Antal utställningar 
 2019 

 

 

 

 

2018 

 

 

 
 

2019 2018 2019 2018 
Fjäre 0 0 0 0 0 0 

Varberg 30 34 14 22 2 3 
Falkenberg 7 0 5 0 0 0 

Halmstad/Hylt
 

0 0 0 0 0 0 
Hök 0 0 0 0 0 0 

Totalt länet 37 34 19 22 2 3 
  



  

4H-gårdarna 
Stättareds 4H-gård 
NÅGRA ORD FRÅN ORDFÖRANDEN 
Det här året har besökarna på arrangemang och våra olika lovaktiviteter slagit alla tidigare rekord. Jag 
vill som exempel nämna vår satsning på getyoga under juni-augusti som blev väldigt populär. Till 
arrangemanget ”Bland nordiska väsen” startade vi upp ett samarbete med Kungsbacka Kulturskola där 
teaterelever medverkade i dramatiseringen av promenaden. 

Besöksantalet på gården ökade under året med hela 20 % jämfört med 2018. 

Det är många besökare som vittnar om hur avkopplande och rofyllt det är att besöka Stättared, 
samtidigt som gården fyller en viktig funktion för alla barn som får en möjlighet att se och lära sig om 
gårdens djur i våra hagar. 

Jag vill tacka styrelse, personal, ideella och alla besökare som gör det möjligt för 4H att driva gården. 

VERKSAMHET 
Stättareds gård drivs sedan hösten 2005 av Hallands 4H och Stättareds 4H-klubb. Det var den vackra 
och orörda naturen som fick Löftadalens kommun att köpa Stättared 1973. Numera ägs gården av 
Kungsbacka kommun. Stättareds gård består av vandrarhem, ladugårdslänga, manhus, hönshus, 
gethus, grishus, beteshagar och skogar med vandringsleder. 

Vandrarhemmet är flitigt använt av skolklasser, brukshundsklubbar, turister m.fl. Många barngrupper 
har utflykter till Stättared. På gården arrangeras konsertkvällar och aktiviteter tillsammans med andra 
föreningar i trakten. 

Stättareds 4H har erbjudit djur- och naturintresserade barn möjlighet att delta i djurskola, djurkul, 
djurskötarkurser, hästskötarkurser, hästskola, hästkulläger och det har funnits möjlighet att bli 
djurskötare och medryttare. Under året hade vi sammanlagt 312 möten där träffarna har innehållit 
många olika moment. Allt ifrån att lära känna gårdens djur och natur, hur man sköter djuren, till 
ridturer i den vackra naturen samt en massa lek och skoj. Dessa möten har varit mycket uppskattade 
av våra medlemmar!  

Under samtliga lov har det anordnats dagsaktiviteter för gårdens besökare, som främst har riktats till 
barn och ungdomar. Det har varit bland annat får- och getmatning, grismatning, djurvisning, 
ponnyridning och häst & vagnåkning. Dessa aktiviteter, som inte krävde föranmälan har varit mycket 
uppskattade. Deltagarantalet på dessa aktiviteter har varit närmare 5 000 vid dessa aktiviteter har 
även caféet varit öppet. Nytt för 2019 var aktiviteten djurskötare för en dag, en uppskattad aktivitet 
där deltagarna fick hjälpa till att ta hand om gårdens djur under en förmiddag. En annan nyhet under 
året har varit vår omåttligt populära getyoga som har fått uppmärksamhet av både lokala och 
rikstäckande nyhetssidor och tidningar. Vid 28 bokningsbara tillfällen under året kunde vi erbjuda 
träning i form av yoga tillsammans med ett gäng klättersugna och lekfulla getkillingar i en av våra hagar. 
Vi har även haft getyoga för bokade grupper. 

Under sportlovet anordnades fyra tillfällen med dagläger och ett läger med en övernattning. På 
påsklovet anordnades ett läger med en övernattning. På sommarlovet anordnades förutom 
lantgårdslägren även två kortare läger med en övernattning och på höstlovet ett läger med en 
övernattning. På dessa läger har Stättareds 4H-klubb erbjudit ungdomar, 6 år och uppåt, ett par dagar 
med lek, pyssel, matlagning och möjlighet att på ett naturligt sätt lära sig om djur och natur genom att 
vara med och ta hand om samt umgås med gårdens djur.  

  



  
ARRANGEMANG arrangerat av Stättareds 4H-gård under 2019 
Bland tomtar & troll, trettondedagen, 6 januari 
Ungefär 1 500 personer kom för att gå den dramatiserade tipspromenaden och träffa tomtar, troll och 
häxor. Utöver tipspromenad bjöds det bland annat på café, grill, ponnyridning, häst & vagnåkning och 
lotteri. I år kunde man även besöka Bär-Lottas Våffelstuga vilket var ett populärt inslag bland 
besökarna där man kunde njuta av en god våffla med sylt och grädde. 
 
Påskpromenad, långfredagen, 19 april 
Årets påskpromenad bjöd på rekord i antal besökare då hela 2 800 personer besökte oss denna vårdag 
för att hälsa på djuren på gården och gå tipspromenad i Stättaredsskogen. Längs med tipspromenaden 
kunde man som vanligt träffa på påskkärringar och andra figurer. På gården bjöds det på bland annat 
café och grill, ponnyridning samt häst & vagn. 
 
Stättaredsdagen, 1 maj 
Den 1 maj genomfördes det årliga samarrangemanget tillsammans med andra föreningar och företag 
i närområdet som visade upp sin verksamhet. Som alltid var det öppen gård där besökarna kunde träffa 
vårens alla djurungar samt servering, tipspromenad, häst & vagn och ponnyridning. Ett nytt inslag för 
i år var att det bjöds på sagostund tillsammans med våra getter. Ett mycket lyckat arrangemang med 
runt 1 600 besökare. 
 
Midsommarfirande, 21 juni  
Traditionellt midsommarfirande med café och dans kring midsommarstång. Besökarna erbjöds också 
ponnyridning, häst och vagn mm. Populära inslag i år var chokladhjulet och fiskdammen. Tyvärr var 
vädret inte riktigt med oss då det började att regna på eftermiddagen men trots det så gick det bra och 
firandet besöktes av ungefär 1 000 personer.  
 
Allsångskväll/konsert 
Den sedvanliga sommarkonserten genomfördes i samarbete med Frillesås bandy den 28 juli som i år 
gästades av Lasse Stefanz. 600 personer kom för att lyssna och Stättareds 4H-klubb stod för servering 
med grill och café. 
 
4H-dag, 21 september 
Årets 4H-dag på Stättared besöktes av hela 900 personer vilket innebar besöksrekord för detta 
arrangemang sen det startades. Utöver våra traditionella aktiviteter som ponnyridning, häst och vagn, 
fiskdamm samt servering anordnades även kurser i djurskötsel för både barn och vuxna, 
bakluckeloppis, getpromenad samt barnteater.  
 
Bland nordiska väsen, 27 oktober 
Även 2019 arrangerades en väsenvandring, en dramatiserad tipspromenad där besökarna samtidigt 
som de gick tipspromenad i skogen kunde träffa på lyktgubben, mylingar och älvor. Arrangemanget 
blev väldigt lyckat även i år och besökarantalet ökade något jämfört med förra året till 750 besökare. 
  



  
Ästad 4H-gård 
Avdelningar 

4H-klubben har sex olika avdelningar: Älgarna och Vargarna, Fiskarna, Myggorna, Kanoterna, Jägarna 
samt Byasjön. 

Läger- och kursgården 

Klubbens arbete har under detta år bestått av att driva, renovera och sköta om Ästad-4H-gård. Sedan 
2006 drivs och ägs 4H-gården av Ästad 4H-klubb. Ästad 4H-gård har hyrts ut till olika aktörer under 
året. Vi har fortsatt hyrt ut våra kanoter i Byasjön. Under våren byggdes en ny flotte med hjälp av 4H-
are från hela länet och personer boende i närområdet. Bryggorna har legat i Byasjön under flera 
sommarveckor till stor glädje för både våra barn och ungdomar på lantlivsläger och ortsbor.  

Ett särskilt tack till våra bidragsgivare som möjliggör vår 4H-verksamhet: 

Varbergs kommun 
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond 
Stiftelsen Ernst och Karin Bångs minnesfond 
Radiohjälpen ur Kronprinsessan Viktorias fond 
  



  

Sommaraktiviteter 
Under sommaren 2019 genomfördes fem läger på Ästad 4H-gård, varav ett var ett friluftsläger och ett 
cirkusläger, 103 barn deltog. På Stättareds 4H-gård genomfördes sex läger med sammanlagt 126 barn. 
Tio Matskolor anordnades runt om i Halland där det sammanlagt deltog 162 barn på Matskolan.  
 
Stättareds Lantgårdsläger  
Under sommaren arrangerades det sex Lantgårdslägerveckor. Under dessa veckor tog sammanlagt 126 
barn 10-14 år chansen till en kul och lärorik lägervecka i enlighet med 4H:s motto ”lära genom att 
göra”. Under lägren delades barnen in i grupper med rullande schema, dessa grupper sysslade bland 
annat med friluftsliv, att ta hand om gårdens djur (kor, hästar, grisar, kaniner, getter, får och marsvin) 
städning, matlagning och allmänt gårdsarbete.  Under veckorna hann man även med en hel del 
lägerskoj i form av grillning, badning, paddling, övernattning i militärtält och lekar. Genom att under 
veckorna köra tävlingar och samarbetsövningar lyckades man få grupperna att fungera på ett bra sätt. 
Varje lägervecka leddes av 4 ledare som var över 18 år och 2 hjälpledare som fyllt 16 år. Lägerledare 
sommaren 2019 var: Cecilia Berntsson, Emmie Lindholm, Hanna Linder, Jenna Lundh, Julia Arthursson, 
Lina Vahlersvik, Linnea Andersson, Mathilda Strömberg, Moa Sandström, Oliver Falkesäter, Ronja 
Petersson, Tilda Rosén, Tilda Åkesson och Tuva Trygged Iko.  
 
Lantlivsläger på Ästad 4H-gård 
På Ästad 4H-gård har det i år ordnats 3 lantlivslägerveckor, samt ett friluftsläger och ett cirkusläger. På 
veckorna deltog totalt 103 barn i åldern 10–14 år. Under veckorna skötte barnen om gårdens djur: 
grisar, getter, får, kaniner, höns och katter. Det handlar om allt ifrån att mata djuren, städa hos dem 
till att vårda dem, ta hand om ägg och gosa med dem. Under veckorna var barnen delaktiga i att sköta 
om matlagning och städning. De fick testa på roliga aktiviteter som att paddla kanot, göra 
friluftsaktiviteter, samarbetsövningar, samt tävlingar och lekar. Övernattningarna gjordes på 
lägergården i 2–6 bädds rum. Sista natten var det övernattning och lägermys vid öppen eld i 
vindskyddet nere vid Byasjön. Varje lägervecka leddes av 4 ledare som var över 18 år och 2 hjälpledare 
som fyllt 16 år. Lägerledare sommaren 2019 var: Bernard Christensen, Daniel Sjöberg, Ellen Svensson, 
Linnea Sandén, Emma Lindmark, Filip Carlsson, Ida Adriansson, Johannes Silberberg, Klara Ragnarsson,  
Hanna Lindmark och Ronja Petersson.  
 
Inför sommarens läger på både Ästad och Stättareds 4H-gårdar hölls två utbildningshelger för ledarna 
under vilka de fick genomgångar på hur lägerveckorna är upplagda och vad som är viktigt under 
lägerveckorna. Exempel på saker som gicks igenom var första hjälpen, aktiviteter som man brukar göra 
under veckan, krisplanen och konflikthantering, livsmedelshygien, djurskötsel och rutiner. Ledarna fick 
också testa på att laga de rätter som lagas under lägren inklusive utematlagning.  
 

4H:s Matskolor 
Matskolor är dagläger där deltagarna får förbereda och laga frukost, lunch och mellanmål.  Lägren 
startar med lära-känna-lekar, vilket bidrar till deltagarna lär känna varandra fort vilket underlättar 
samarbetet under matskolan samtidigt som de får många nya vänner. Deltagarna fick även åka på ett 
bondgårdsbesök för att få mer kunskap om vart maten kommer ifrån och en känsla för ”från jord till 
bord”. Sommaren 2019 hölls det 10 matskoleveckor med 162 deltagande barn i åldern 8–12 år. Det 
hölls matskolor i Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Ledarna fick gå en förberedelsekurs 
tillsammans med ledarna för våra läger. De var med på allt som inte specifikt handlade om 
lägerverksamheten. Upptill detta gick de tillsammans med kocken Emelie Carlsson igenom och testade 
att laga den mat de skulle lära ut till deltagarna på Matskolorna under sommaren.  
Ledare på Matskolorna var Ebba Wellergård, Edvin Malmgren, Elias Karlsson, Emma Lindmark, 
Esmeralda Olander, Jalina Hanifi, Johan Lindén, Katia Whitmer Jacobsson, Linnéa Nilsson,  
Lisa Reinhardt, Louise Johansson, Max Jacobsson, Maya Al Douamna, Moa Sandström, Robert Säll, 
Stina Lagerstedt, Tova Franvin och William McGillivray.   



  
 
 

Länsförbundsstyrelsen tackar alla för ett framgångsrikt 2019 
 
 
 
 
 

Filip Carlsson 
Ordförande 

Hampus Brink 
Vice Ordförande 

Alma Bengtsson 
Ekonomiansvarig 

Per Norrman 
Adj. Sekreterare 

Ellen Svensson 
Ledamot 

Axel Sundström 
Ledamot 

Jenny Jönsson 
Suppleant 

Caroline Aronsson 
Suppleant 

 

 
  



  
 

 

 

 

 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska 
utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 
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