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PERSONALEN

KONTAKTA OSS

1948 skapades ett internationellt utbytesprogram
genom 4H som heter IFYE, med syftet att främja
världsfreden genom att låta unga människor få
besöka andra kulturer och knyta kontakter över
hela världen. Jag uppmanar alla som vill och har
möjlighet att ansöka om att få åka som IFYE.
Jag uppmuntrar även alla medlemmar runt om i
Halland till att ta initiativ och intressera sig för att
arrangera egna internationella utbyten där vi kan
delta som grupp.
Genom att vi medlemmar arrangerar utbyten och
ser till att barn och unga får möta andra kulturer
samt skapa kontakter runt om i världen är vi med
och kämpar för freden runt om i världen.
Vi från Hallands 4H skapar fred och demokrati
genomvår verksamhet - och det ska vi fortsättamed!

VÄRLDEN BEHÖVER FLER UTBYTEN
Det kan inte undgått någon att demokratin och
freden i Europa idag är starkt hotad. Fred och
demokrati är inget vi bör ta förgivet, det är något
vi ständigt behöver upprätthålla och utveckla.
Att upprätthålla fred och demokrati runt om i
världen är en stor uppgift. Hur ska vi, barn och
unga från Halland kunna lyckas med det?
Det finns förmodligen många tillvägagångssätt,
men ett av de mest slagkraftiga sätten jobbar vi
redan med idag. Jag syftar på de internationella
utbyten som vi under många år har arrangerat.
Genom Hallands 4H har jag själv fått delta på två
internationella utbyten, ett med Uganda och ett
med Palestina. Min syn på världen har utan
tvekan förändrats till det bättre och jag önskar
verkligen att fler medlemmar ska få möjligheten
till att delta på internationella utbyten genom 4H.

MEDLEMSBREV
FYRVÄPPLINGEN

Bästa hälsningar

Hampus Brink
Ordförande, Hallands 4H
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Styrelse- & 4H-
företagskurs på Ästad

U t b i l d n i n g s g r u p p e n
kommer i början på mars
lära dig allt du behöver
veta för att sitta i en
styrelse på klubbnivå.
Du får även lära dig alla
knep för att bedriva ett
lyckat 4H-företag!

Stättaredsdagen

Den första maj brukar
Stättareds 4H arrangera
ett flertal olika aktiviteter
på gården.
Var gärna med som
funktionär!

Ledarutbildning Steg 2
på Ästad 4H-gård

Är du ledare och vill
utvecklas? Utbildnings-
gruppen arrangerar steg
2 i vår ledarutbildning där
du som är eller vill bli
ledare kommer få nyttiga
kunskaper som kommer
hjälpa dig i ditt ledarskap.

Påskpromenad på
Stättareds 4H-gård

Den 15 april kommer
Sättared att arrangera
sin omåttligt populära
påskpromenad. Alla är
varmt välkomna att
besöka gården och gå
promenaden.
Var gärna med som
funktionär!

Klubbarna ska ha haft
sitt årsmöte

Det är väldigt viktigt att
alla klubbar håller i ert
årsmöte på rätt sätt.
För att underlätta har vi
samlat flera olika mallar
och en årsmötesguide på
vår hemsida.

Länsförbundsstämman
Ett verksamhetsår ska
avslutas samt firas och
ett nytt ska starta!
Varmt välkommen till
länsförbundets stämma
där vi sätter ribban för
det kommande året!

Nationella 4H-
konferensen

Sveriges 4H arrangerar
äntligen Nationella 4H-
konferensen igen efter år
av uppehåll.
Om du är engagerad
inom Hallands 4H får du
åka med gratis via oss!

Sista dagen att skicka
in årsmöteshandlingar
Alla klubbar ska senast
den 31 mars ha skickat in
sina årsmöteshandlingar.
Mer information om vilka
årsmöteshandlingar som
ska skickas in finns i vår
årsmötesguide som alla
ordföranden har fått på
posten.

Alla evenemang
finns på Antribe

Vid årsskiftet bytte
Membersky namn till
Antribe. Det betyder att
du numera anmäler dig
till våra evenemang via
Antribe.se.

Kickoff för alla klubbar
på Ästad 4H-gård

Då vi dessvärre behövde
ställa in vår klubbledar-
helg vill vi nu hälsa alla
klubbstyrelser och ledare
välkomna till en kickoff
på Ästad 4H-gård!
Under helgen lär vi oss
allt för att bedriva en
framgångsrik 4H-klubb!

Kickoff för alla
förtroendevalda

Efter stämman bjuder vi
in alla engagerade till en
kickoff där vi lär känna
varandra, går igenom
hela vår verksamhet och
vad som är bra att veta
inför ett fartfyllt år som
ideellt engagerad i
Hallands 4H.

4H-företagskickoff
4H-företagskommittén
planerar som vanligt att
arrangera en kickoff för
alla 4H-företagare.
Under kickoffen får du
prova på olika företag
och lära dig mer om hur
du bedriver ett lyckat 4H-
företag!

KALENDER

typer av aktiviteter. Genom vår
projektplan får du en checklista på
allt du behöver tänka på och
förbereda. Allt från matplanering,
budgetering, bokning av lokal och
marknadsföring.
Vår projektplan finns på vår
hemsida under fliken ”Projekt” och
sedan ”Driv ett projekt med vår
projektplan”.
Är det så att du vill planera ett
projekt som beräknas behöva
kosta lite pengar? Hör då av dig till

någon i personalen eller Hallands
4Hs länsförbundsstyrelse så ser vi
över om vi kan stötta ditt projekt
med en rimlig summa!
Lycka till med alla aktiviteter!En stor del i att skapa en lyckad

aktivitet handlar om planeringen.
Att inte ha en planering inför en
aktivitet är som att bygga ett hus
utan ritning, det går säkert men
det blir mycket bättre med en plan!
Därför har vi skapat en projektplan
som passar mer eller mindre alla
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anser är bäst. Är det så att du som
ledare titt som tätt lägger dig i eller
påpekar hur personen ska lösa sin
uppgift kommerpersonen förmodligen
inte vilja fortsätta att lösa sin uppgift.
Du får dockmer än gärna stötta och
säkerställa att personen fortfarande
har rätt förutsättningar för att klara
uppgiften. Men inte lägga dig i hur
personen ska göra, då hade du lika
gärna kunnat lösa uppgiften själv.
Är det så att uppgiften inte blir löst
på det sättet du hade förväntat dig
bör du fundera på ifall personen
faktiskt hade rätt förutsättningar.
Kom även ihåg att en viktigt del i
lärandet är att få misslyckas. Även
om uppgiften inte löser sig perfekt
så har personen kanske ändå lärt
sig väldigt mycket för att kunna lösa
uppgiften ännu bättre nästa gång.
Det är bättre att en uppgift blir klar,
än att den blir perfekt men inte klar.

Ledarskap handlar om att leda en
eller flera personer för att nå ett
visst mål eller klara en viss uppgift.
Oavsett vad målet eller uppgiften
är så finns det två väldigt viktiga
delar du som ledare bör tänka på.
1. Den första delen handlar om att
säkerställa att personen du leder
har rätt förutsättningar för att klara
uppgiften. Tror du att personen har
rätt erfarenheter, kunskaper, tid och
möjlighet att klara uppgiften eller
behöver du på något sätt skapa rätt
förutsättningar för personen?
Lek med tanken att personen du
leder ska lyfta en tung vikt. Är
personen tillräckligt stark för att lyfta
den eller är det bättre att personen
får några lättare vikter att börja med
för att på så sätt kunna bli starkare?
Ingen vill få en uppgift som är för
tung eller svår att lösa, då finns
risken att uppgiften inte klaras av.
2.När du har säkerställt att personen
du ska leda har rätt förutsättningar
är det väldigt viktigt att du har
förtroende för att personen kommer
göra sitt bästa för att klara uppgiften.
Vi alla är nog överens om att när
man själv får en uppgift vill man
känna tillit och en frihet till att lösa
uppgiften på det sättet man själv

Brevets fråga Vad är ditt bästa tips för en lyckad aktivitet?

Oliver Falkesäter
För mig är en lyckad aktivitet
en där alla som är med får
chansen att bidra till att
förhöja den; vare sig det är
en lek eller något större
projekt.
Därför tycker jag det är viktigt
att den som leder aktiviteten
har koll så att alla får
möjlighet att ta plats och
synas.

Ellen Svensson
Planera och genomför
aktiviteter tillsammans med
någondutrivsmed!Dåpeppar
man varandra och kommer
automatiskt drivaplaneringen
framåt snabbare.
De är extremt viktigt att göra
något som ni tycker är kul
och anordna alltid aktiviteter
som du själv hade anmält
dig till, omni har roligt smittar
det av sig!

Praktiska knep kan va att
beställa mat med utkörning
eller så att butiken plockar
ihop till er, att ni ledare
träffas en stund eller kanske
till och med kvällen innan
för att bara ha det trevligt.
Kolla även innan vilka som
ska delta så att ni har koll
på allergier m.m eller om
någon är ny!

Oliver Brink
Mitt främsta tips är enkelt
men väldigt värdefullt,
arrangera aktiviteter som
du själv tycker är kul!
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Vid världens ände finns det en helt
annan värld. En värld bortom dina
djupaste fantasier. En värld där
inget är omöjligt. En värld där du
är huvudpersonen.
Det sas för i tiden att om du
seglade för långt bortom
horisonten, kunde ditt skepp åka
över kanten. Att om du dök ner i
det djupaste havet, kunde du hitta
den försvunna staden Atlantis.
Och om du tittade länge nog upp
emot stjärnhimlen, kunde magiskt
sken ses segla över himlen.
Magi existerar runt omkring oss,
den svävar förbi oss varje dag och
varje dag väljer vi att ignorera den.
Varje dag väljer vi att inte se den,
att överlåta det till vår fantasi, att
begränsa oss att inte se tillräckligt
långt bort emot horisonten. Allt för
att samhället säger att det är fel.
Att det finns ingen magi, det finns
inga försvunna världen eller
magiska stjärnhimlar. Det finns
inget som mirakel eller andra
verkligheter.
Det finns bara vi och samhället
och det är allt.
Eller? Är det verkligen allt. För
tänk om Atlantis aldrig hittats för
att vi inte ville se det? Tänk om vi
aldrig sett magi eftersom vi skyllt
det på vår fantasi?
Tänk om, vi lever i en verklighet
där allt är möjligt, men samhället
vill få oss att tro att det inte är det.
Jag vill tro det. Att allt är möjligt.
Oavsett om det handlar om
världens enda, magiska himlar,
försvunna skatter eller andra
verkligheter och världar så vill jag
tro att det existerar och väntar på
oss någonstans där ute i världen.
Du ska inte skämmas om du
tänker som jag. Du ska bara veta
att du har helt rätt, för där ute
någonstans, i den stora öppna
världen, finns det saker som vi
inte kan förklara. Det finns saker
som inte ens den klokaste
människan skulle kunna förstå.
Och tro mig, när du väl öppnat ditt
sinne och ser magin runt omkring
dig varje dag, blir livet mycket
enklare.
Inget är omöjligt. Så länge du har
tro och tillit till just det.

Författad av

Klara Bengtsson

Det sägs att man behöver göra
något i 10 000 timmar för att bli
expert, men det behövs enbart 20
timmar för att man ska bli
någorlunda bra. Så här lär du dig
vad som helst på 20 timmar.
1. Börja med att bryta ner vad du
vill lära dig i mindre delar. Oftast
när man vill lära sig något nytt
behöver man lära sig flera mindre
saker först.
2. Lär dig såpass mycket att du
kan rätta dig själv och utvecklas
på egen hand.
3. Ta bort sådant som stör dig. Till
exempel TV, mobilnotiser och
annat som kan fånga din
uppmärksamhet.
4. Öva i minst 20 timmar och håll
fast vid det. I början känns det
kanske inte som om att du lär dig
någonting, men det gör du. När du
har övat i 20 timmar, reflektera
över hur mycket du har lärt dig!
Lycka till med ditt lärande!

Visste du att 4Hs riksläger har
funnits sedan 1958? Det första
rikslägret arrangerades i Skåne
och sen dess har länsförbunden
turats om att arrangera lägret
varje år runt om i Sverige.
Föreställ dig att de som var unga
och deltog på det första rikslägret
idag är runt 80-100 år gamla, om
inte ännu äldre.
1963 arrangeradeHalland sitt första
riksläger. Samma år som The
Beatles släppte sitt första album.
Att arrangera riksläger är med
andra ord en stark tradition som
har funnits länge. Nu är det vår tur
att arrangera lägret igen!

Nu har restriktionerna släppts och
vi får återigen umgås med våra
nära och kära, inte minst alla kära
4H-vänner.
Efter en alldeles för lång tid ifrån
varandra till följd av Covid-19
kommer alla medlemmar över 14
år i hela Sveriges 4H i sommar att
få möjligheten att GO GO till
Halland för att uppleva den
absolut bästa veckan på året.
Tre långa år efter att färjorna
avgick från Gotland efter Rix19
går nämligen nästa upplaga av
4H:s riksläger av stapeln i Halland
den 23-30 juli 2022.
Oavsett om du är en erfaren
lägerräv med många riksläger på
nacken, eller aldrig ens hört talas
om rikslägret, så vill vi hälsa dig
hjärtligt välkommen till oss på
västkusten i sommar. Rix22 är ett
läger för alla och utlovar en härlig
vecka fylld med såväl skratt,
äventyr, lekar och tävlingar som
avslappning, umgänge och mys
runt lägerelden.
Se till att följa Hallands 4H på
sociala medier för att hålla er
uppdaterade om lägret. Under de
kommande veckorna kommer vi
att släppa lite ledtrådar om vad
temat för lägret kommer att vara.
Håll utkik och se om du kan lista ut
det.
Om du har några frågor kring
lägret, tveka inte att kontakta oss
på rix22@4h.se.

Halläningar på Riksläger i Östhammar 1967 Invigning av Rikslägret i Halland 1991 Lägerchefen för Rix22 i Halland

Bästa hälsningar

Filip Carlsson
Lägerchef för Rix22


