
HUVUD HJÄRTA HAND HÄLSA

Osäker på vem du ska kontakta?
Ring till vår expedition på 072 512 15 02
så svarar antingen Per eller Andreas.
Går även bra att maila till Halland@4H.se

Ungdomsinstruktör
Andreas Andersson

072 512 15 08
Andreas.Andersson@4H.se

Verksamhetsledare
Per Norrman

072 512 15 01
Per.Norrman@4H.se

Ordförande
Hampus Brink

076 812 46 52
Hampus.Brink@4H.se

KONTAKTA OSS

Vårt första medlemsbrev!
Visste du att vi från 1974 till 2010 hade en
medlemstidning som hette Fyrväpplingen som alla
Halländska medlemmar fick i brevlådan? Du vet, en
sådan tryckt och välgjord tidning med flera sidor,
reportage, ansvarig utgivare och en redaktion!
Tidningen lades dessvärre ned då intresset för den
minskade och andra plattformar lämpade sig bättre
för informationsspridning. Bland annat hade sociala
medier vuxit sig starkare och världens första
Instagrambild publicerades 16 juli 2010.
Internet och tekniken är fantastisk och jag vill ändå
påstå att vi inom Hallands 4H sedan länge har legat i
framkant när det kommer till digitala möten. Det finns
många engagerade medlemmar inom Hallands 4H
som idag inte bor i Halland, men tack vare tekniken
är med och skapar fantastisk verksamhet.
De senaste åren har faktiskt närmre hälften av
Hallands 4Hs länsförbundsstyrelse bott i andra län än
Halland, vilket har funkat fint!
Internet, sociala medier, teams och mail i alla ära.
Men ibland kan det vara bra att gå back to basic,

nämligen till brev och snigelpost. Tror nämligen att
välgjorda och fysiska brev har ett mycket större värde
idag än tidigare.
De senaste året har Hallands 4Hs länsförbunds-
styrelse börjat skicka tackkort till personer som har
gjort något bra i föreningen istället för att ringa till
dem som vi gjorde tidigare. Vykorten har varit väldigt
uppskattade av dem som har fått dem.
Nu vill vi återigen ta ett steg tillbaks till den fysiska
världen och var tredje månad skriva ett medlemsbrev
till er medlemmar som engagerar er i föreningen.
Även om brevet inte kommer vara i närheten av så
omfattande och välgjort som Fyrväpplingen tycker jag
ändå att vi kan kalla vårt nya medlemsbrev för
Fyrväpplingen, som en hyllning till tidigare 4Hare
som har format föreningen och lagt den grunden vi
aktiva medlemmar står på idag.
Tack för ert engagemang,
gamla rävar så som nya medlemmar!

MEDLEMSBREV
FYRVÄPPLINGEN

Sedan väldigt länge...

Bästa hälsningar
Hampus Brink,
Ordförande



Utvärdera gärna ditt
ideella engagemang

För att vår verksamhet ska bli
ännu bättre får de som har
engagerat sig ideellt inom
Hallands 4H gärna göra en
utvärdering av sitt engagemang
som de har haft under förra året.
Detta för att vi vill se hur våra
medlemmar mår, vad de vill och
hur de känner.

Ditt svar, tillsammans med de
andra medlemmarnas svar
kommer sedan ligga till grund för
hur vår förening kommer att
utvecklas och förbättras under det
kommande året. Se det som en
möjlighet att dels reflektera över
ditt egna engagemang samtidigt
som du är med och påverkar
Hallands 4Hs utveckling.

Utvärderingen tar mellan 5-10
minuter att genomföra. Dina
åsikter och ditt engagemang
betyder mycket för oss!

För att göra utvärderingen kan
man ta fram sin mobil, starta sin
kamera och rikta kameran mot
QR-koden här nedan. Då kommer
länken till formuläret komma upp.

Funkar inte QR-koden får du
gärna höra av dig så skickar vi
formuläret på ett annat sätt.

Stort tack för ditt engagemang
under 2020 - nu satsar vi på ett
bra 2021!

Skanna den här QR-koden
med din mobilkamera!

Senast 31 mars ska alla dokument
och handlingar från klubbens
årsmöten skickas till expeditionen.
Läs mer på hemsidan om vad som
ska skickas in.

LÄMNA IN ÅRSHANDLINGAR

MARS
31

Sista dagen att nominera någon man
tycker har gjort ett bra jobb inom 4H
till Årets Halländska 4Hare. Vinnaren
utses på länsförbundsstämman.

ÅRETS HALLÄNDSKA 4HARE

MARS
10

Driver du en klubb? Kom ihåg att ni
ska ha ert årsmöte senast 10 mars.
Tips och vad som behövs inför mötet
finns på vår hemsida. 4H.se/Halland

KOM IHÅG ÅRSMÖTET

MARS
10

Vill du jobba som lägerledare på
sommarens läger och matskolor?
Skicka in din ansökan senast 28
februari. Läs mer på 4H.se/Halland/

JOBBA HOS OSS I SOMMAR

FEBRUARI
28

Är du klubbledare i din klubb? Delta
på vår klubbledarträff den 19-21
februari. Mer information kommer
inom kort. Anmäl dig via Membersky.

KLUBBLEDARTRÄFFEN

FEBRUARI
19-21

Alla födda 2008 eller tidigare får delta
på Sveriges 4Hs nationella konferens.
Anmäl dig så fort du kan på Sveriges
4Hs hemsida, 4H.se

NATIONELLA KONFERENSEN

JANUARI
29-31
SNART AKTUELLA HÄNDELSER

1. Starta en podd.
2. Spela Rita gissa.
3. Visa upp husdjur.
4. Lek med andra ord.
5. Ring upp någon
från ett annat land.
6. Utmana en annan
klubb i en tävling.

7. Tävla via Kahoot.
8. Baka något tillsammans
samtidigt, fast i varsitt kök.
9. Skriv en saga tillsammans.
10. Visa upp era 4H-företag.
11. Ha ett Musikquiz.
12. Gör en aktivitetsplanering
med digitala aktiviteter.

Digitala klubbaktiviteter

I dessa Corona-tider är det svårt att veta vad man
ska göra och inte göra. Ska man fortsätta med sina
klubbaktiviteter som vanligt, ställa in helt eller göra
något annorlunda?

Ett tips är att arrangera digitala klubbaktiviteter.
Ring upp varandra via Messenger, Snapchat eller
på annat sätt och ordna en tävling, rita tillsammans
eller spela ett sällskaps- eller dataspel.

Var så kreativa ni bara kan, då kommer ni säkert
komma på något kul! Fråga annars en annan klubb
och be om tips eller fråga ifall ni kan arrangera
något tillsammans. Går alltid att kontakta någon ur
personalen eller mig Hampus Brink. Kontakt-
uppgifter ser du på framsidan av det här brevet.

Viktigt att vi alla mår bra och har kul i dessa tider!
Fortsätt med era klubbaktiviteter, de är viktiga!

Huvudets H

Man kan säga att vi egentligen
heter egentligen ”Huvud Hjärta
Hand Hälsa”, för 4H är enbart en
förkortning på de fyra orden.

Namnet är faktiskt mycket mer än
bara några ord. Dessa orden står
nämligen för våra värderingar.

Huvudets H står för kunskap och
intresset för att ständigt lära sig
mer. Framförallt kunskaper man
kan ta med sig vidare i livet.

Du kommer att lära dig mycket
genom att gå med i en styrelse,
delta i ett internationellt utbyte,
arrangera ett projekt eller delta på
någon av våra utbildningar.

Du som idag är engagerad har
förmodligen redan lärt dig en hel
del. Vad har du lärt dig inom 4H?

FYRVÄPPLINGEN

Aktivitetstips

HUVUD HJÄRTA HAND HÄLSA


