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KONTAKTA OSS

förvandlar våra fönster till vattenfall och dess
svalkande kraft hjälper oss en varm sommardag.
Så, en utmaning den här sommaren, istället för
att klaga på regnet, ta dig tid till att njuta av det!
Bli inspirerad, låt dina ögon njuta av dess
vackerhet. Och om du någon gång deltar på ett
av våra fantastiska 4H läger, ta med dig dina
kamrater och dansa i regnt! Njut av varje
sekund, självklart även när solen kikar fram. Men
framför allt när regent gör sig funnen.
För sommaren är kort, det mesta regnar bort.
Och när regnet faller ner är då vi ska klaga, kan
man tycka.
Men det är då vi alla ska känna dess otroliga
lycka.

Uppskatta det finaste regn
Det första många tänker på när ordet sommar
dyker upp i deras sinnen är för det mesta ”sol
och värme”. För visst är väl det sommaren
handlar om? Att sola och bada, att åka på läger
och spendera nätter med nya vänner och
spökhistorier. Kanske även en och annan resa
till en plats du aldrig besökt innan? Allt hör till
sommarens värme och lycka.
Dom flesta människor i Sverige klagar ofta på
när regnet faller ner, vi gillar verkligen att klaga
på allt möjligt i Sverige, speciellt på vädret. Även
jag själv gör mig skyldig till mitt klagande.
Även fast regnet kan vara jobbigt och tröttsamt,
så har det ändå en viktig funktion på vår jord.
Tänk om alla skulle ta sig tid att njuta när regnet
faller ner? Även när åskan kommer mullrandes.
För när man väl tar sig tid och låter sitt sinne bli
inspirerat, så är regnet faktiskt otroligt vackert.
Dess droppar faller ner från himlen, dess ömhet

MEDLEMSBREV
FYRVÄPPLINGEN

Bästa hälsningar

Klara Bengtsson
Suppleant, Hallands 4H



HUVUD HJÄRTA HAND HÄLSA

FYRVÄPPLINGEN

Mina tre bästa tips!
Som ledare kan du alltid utvecklas
och här är tre tips på hur du kan bli
en bättre ledare!
1. Bjud in den som pratar minst
och få den att prata mer. I grupper
och på möten är det vanligt att
några få pratar och ”kör över” de
andra. Se till att de som pratar
minst får ordet, även om de inte
har bett om det. På så sätt känner
sig alla delaktiga och det blir
roligare möten & träffar!
2. Säkerställ att alla i gruppen
känner sig trygga och en del av
gemenskapen. Att kunna skapa
trygghet och gemenskap är två
ofantligt viktiga delar i ett bra
ledarskap.
3. Hur tycker du en bra ledare ska
vara? Fundera på den frågan och
skriv ner dina tankar på ett papper.
Finns det någon i din närhet som
är en bra ledare? Inspireras och
gör likadant!

Vi är utan tvekan en organsation
som har stort fokus på ledarskap
och att tidigt lära sig mer om
ledarskap kommer gynna dig hela
livet, oavsett ifall du själv ser dig
som en ledare eller ej.
Ledarskap finns precis över allt.
Det finns i skolan, kompisgruppen,
4H-klubben och på stora möten på
EU- samt världsnivå. Ledarskap
finns runt omkring oss hela tiden,
trotts att man inte alltid tänker på
det.
Genom 4H får man en bra
möjligheten att utvecka sitt
ledarskap. De flesta medlemmar
får lära sig grunderna i ledarskap
genom att vara med i en klubb och
där få möjligheten att hålla i en lek
eller arrangera en klubbaktivitet.
Därefter kan ledarskap utvecklas
på många olika sätt. Vissa går
med i styrelser och då utvecklas
ens ledarskap på ett visst sätt.
Andra blir ledare på våra
sommarläger och då utvecklas
man som ledare på ett annat sätt.

Bästa hälsningar

Hampus Brink

Har du en rolig idé, aktivitet eller ett projekt?
Som medlem har du alltid möjlighet att påverka vår
verksamhet, framförallt när det kommer till vad vi ska hitta på!
Hör av dig till din klubb eller länsförbundsstyrelsen om du har
en rolig ide eller vill skapa ett projekt.
Alla evenemang finns som vanligt på Membersky.se

Hallands 4H blir först att arrangera
rixläger igen efter ett längre uppehåll.
Nu söker vi personer som vill vara
med och arrangera. Anmäl ditt
intresse på vår hemisda!

RIXLÄGER I HALLAND 2022

2022
JUNI

För att uppmuntra unga ledare
arrangeras det en resa till en hemlig
destination för de som har engagerat
sig extra mycket!

POÄNGRESAN

SEPTEMBER
3-5

I slutet på augusti kommer vi att
arrangera en utbildning på Ästad 4H-
gård med tema projektledning,
klubbverksamhet & kanotrace!

TEMAKURS PÅ ÄSTAD

AUGUSTI
27-29

Sveriges 4Hs riksförbundsstämma
kommer i år att ske digitalt. Alla
medlemmar är välkomna att delta och
göra sin röst hörd.

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA

AUGUSTI
16-18

Just nu pågår våra läger och
matksolor runt om i Halland där över
400 barn och unga deltar. Bjud gärna
in dem till era klubbaktivieteter i höst!

SOMMARLÄGER I HALLANDPÅGÅR HELA
SOMMAREN

AKTUELLA HÄNDELSERENGAGERA DIG I HALLANDS 4H
Just nu söker vi ideella som vill ta sig an några av
våra lediga uppdrag. Kontakta oss och berätta vad
du är intresserad av. Du hittar kontaktuppgifter på
första sidan av medlemsbrevet. Hoppas vi hörs!

Utveckla hur vi jobbar med sponsorer
Vi ser idag ett större behov av sponsorer än tidigare
och nu vill vi tillsätta en grupp som ser över hur vi
jobbar med detta, utvecklar vårt arbetssätt och
hittar fler som vill stötta vår verksamhet.

Ny 4H-gård i Varberg
Vi har fått förfrågan om att starta en 4H-gård i
centrala Varberg och söker nu en eller flera ideella
som vill undersöka möjligheterna till att starta upp
den. Ett stort men kul projekt!

Gå med i 4H-företagsgruppen
Från stämman 2020 finns det önskemål om att få
igång 4H-företagsgruppen igen. Nu söker vi ideella
som kan tänka sig att sitta i gruppen och utveckla
hur vi jobbar med 4H-företag.

Engagera dig i Luciagruppen
Varje år arrangerar Hallands 4H Varbergs Lucia. Nu
söker vi även ideella som vill driva projektet under
2021. Ett mysigt projekt som uppskattas av många
i Varbergs kommun.

Handens H
4H är en förkortning på fyra ord
som börjar på bokstaven H. Nu
ska vi gå in på handens H.
Den främsta anledningen till att 4H
en gång i tiden grundades, för
över 100 år sedan, var för att man
ville införa mer praktiska moment i
skolundervisningen i USA.
Man började i större usträckning
lära ut praktiska moment som var
bra när det kommer till jordbruk.
Undervisningen skedde i klubbar
som sedan blev till 4H-klubbar.
Vi är alltså i grund och botten en
utbildningsorganisation med de
praktiska momenten i fokus, vilket
handens H ska representera.
Vi som har varit medlemmar i 4H i
några år kan nog hålla med om att
vi har lärt oss ofantligt mycket. Allt
från att arrangera olika projekt och
arragemang till att fått uppleva
världen via internationella utbyten.
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Gör ett äventyr i sommar!

Sommar, sommar och ännu mer
sommar! Visst är det härligt när
man äntligen kan gå ute i bara
shorts och linne utan att frysa?
När man kan ligga och sola på en
härlig sandstrand eller njuta av
havets ljuva toner. När man kan
simma i en oändligt djup sjö och
hoppa från en brygga rakt ner i det
mörka blå.
Ja, sommaren kanske är till för alla
roliga aktiviteter man kan hitta på?
Medan de flesta nöjer sig med att
ligga och sola på en strand eller
bada, så finns de dom som söker
nya äventyr. Dom som vill testa
nya saker eller bara få göra något
annat än de ”vanliga” man gör på
sommaren.
Vad finns det för äventyrliga saker
man kan göra då? Kanske ni
frågar er själva.
Jo, det finns massa att göra! Så
länge man har ett öppet sinne. En
aktivitet som direkt dyker upp är
självklart att hajka. Det kanske
inte är något sådär väldans
speciellt med det, men, om man
gör det till något mer äventyrligt
kanske? Varför inte utmana er

själva den här sommaren! Gör en
lång hajk, packa med er tält och
förnödenheter och ut och vandra!
Tänk på att packa lätt och smidigt.
Kanske behöver ni inte ta med er
dom där extra kläderna man alltid
råkar packa med sig, eller alla
elektroniska prylar som alltid
kommer i vägen.
Nej, nog är det lättare att packa
med sig det allra viktigaste. Så
som…
- Vattenflaskor
- Sovsäck
- Lätt trangia kök
- Oömma varma kläder
- Rejäla skor
Ja, mer än så behövs faktiskt inte!
Glöm inte bort att noga välja ut en
rutt att gå, kanske att en kartaär
nödvändig. Och glöm inte att
berätta för någon vart, när och hur
du ska vandra ifall det skulle
hända dig något. Men det allra
bästa (kanske även roligaste) är
att vandra med någon annan som
man kan dela sin upplevelse med.
Lycka till, och trevlig sommar!

Göra det bästa bättre ändå!

Under planeringskonferensen 2020 klubbade vi
tillsammans igenom flera olika mål som vi vill uppnå
den kommande tiden. Ett av målen är att utvärdera
vår verksamhet mer för att kunna förbättra den!
Vi har därför skapat ett formulär där du dels kan
utvärdera ditt ideella engagemang, ett evenemang
du har deltagit på eller arrangerat. Du kan även
utvärdera hur det har varit att sitta med i en viss
grupp, kommitté eller styrelse.
Genom att ständigt utvärdera det vi gör kan vi tydligt
se vad vi behöver utveckla och förbättra. Så skanna
gärna QR-koden här bredvid och förbättra vår
verksamhet!

Gör så här för att skanna

1. Öppna kameran på din mobil.
2. Håll den framför QR-koden.
3. Klicka på länken som dyker upp!

Bli bättre på det du gör!

Det finns säkert något du vill bli bättre på. Det kan
vara allt från att bli en bättre ledare till att bli bättre
på fotboll. Här kommer en övning som garanterat
kommer få dig att bli bättre på vad som helst!
Nästa gång du har gjort något du vill utveckla,
fundera och skriv då ner svaren på följande frågor.
1. Vad gjorde du bra?
2. Vad kan du förbättra?
3. Hur ska du göra för att förbättra?
Den viktigaste frågan att besvara är fråga nummer
tre, det vill säga hur du ska göra för att bli bättre.
Prova att besvara följande frågor under en vecka
eller två. Genom att du skriver ner svaren kommer
du behöva konkritisera vad du behöver bli bättre på.
Det kommer även bli lättare att efter ett tag gå
tillbaks i dina anteckningar för att se hur du på kort
tid har utvecklats!

Vill du få med något i medlemsbrevet?
Finns det något du tycker att alla cirka 800 medlemmar i Hallands 4H bör
få reda på eller lära sig? Du kanske har varit med länge och vill dela ett
minne eller visa upp fina bilder? Kanske är det så att du är bra på att rita
serier eller skriva fina texter?

Hör av dig till Hampus Brink så får just du som läser vara med och
påverka det här medlemsbrevet. Det är ju trots allt ett medlemsbrev av
medlemmar, för medlemmar. Kontaktuppgifter hittar du på första sidan!
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Motivering för Sibbarp
En klubb som håller stilen. Med
genuin jordnära 4H-verksamhet!
Årets Halländska 4H-klubb är för
andra året i rad Sibbarps 4H!

Motivering för Tvååker
Klubben som är en god andra
plats, och som är på gång. Från
mat till klubb grattis Tvååkers 4H-
klubb!

Motivering för Stättared
En mycket välgjord verksamhets-
berättelse där de förklarar hur de i
klubben jobbar med 4H:s fyra
ledord. Grattis Stättareds 4H-
klubb!

Den 8 maj arrangerades Hallands
4Hs länsförbundsstämma där
bland annat Årets Halländska 4H-
klubb prisades. Sibbarp är årets
vinnare, tätt följt av Tvååker och
Stättared.
Vinnarna beslutas av en
fristående jury bestående av
erfarna 4Hare som har läst alla
klubbars verksamhetsberättelser.
Utifrån berättelserna bestämmer
juryn vilken klubb som har bedrivit
bäst verksamhet, utvecklats mest
eller på annat sätt har utmärkt sig
och förtjänar utmärkelsen.
Klubben som hamnar på första
plats får en prissumma på 1000kr
och de två andra klubbarna får
500kr var. Pengar som man kan
göra mycket kul för i en klubb!

Årets Halländksa 4H-klubb är Sibbarp 4H-klubb! Daniel Sjöberg är Årets
Halländska 4Hare!

Inom Hallands 4H har vi ett väldigt
ärofyllt pris som kallas för Årets
Halländska 4Hare. Priset delas ut
en gång per år till en medlem inom
Hallands 4H som har gjort något
extra bra under det senaste året.

Under årets stämma fick Daniel
Sjöberg från Träslöv 4H-klubb
utmärkelsen! Daniel fick flera
nomineringar och motiveringen
som vi valde att presentera lyder
som följande:

"För han är helt fantastisk! En
genomgod och snäll med-
människa som lägger ner otroligt
mycket tid i föreningen och har ett
ändlöst engagemang.

Han har anpassat verksamheten
efter pandemin på ett sätt som
ingen annan haft ork till. Han har
gjort aktiviteter i klubben där de
har bakat och alla har fått hämta
ingredienser till det och sen baka
tillsammans digitalt. Sjukt rolig idé!

Daniel är en idéspruta och även
världens goaste vän. Han är en
eldsjäl! Alla borde vara lite mer
som Daniel!”

Stort grattis Daniel! Du är
verkligen värd utmärkelsen Årets
Halländska 4Hare!

Himle & Träslöv vann årets
lägertopp i Öströö!

Den 1-4 juli arrangerades årets
länsläger i Öströö. Under lägret
tävlade våra Halländska 4H-
klubbar mot varandra i flera olika
tävlingar så som volleyboll,
uddaidrottsgren och nattsmyg för
att samla ihop flest poäng till
lägertoppen.
Vinnarna blev Himle och Träslöv
som tävlade tillsammans! Grattis!
För andra året i rad vinner Himle.
Nästsenaste gången de vann var
2019, vilket då var första gången
sedan 1983.
Det första Halländska länslägret
arrangerades 1952 i Dagsås,
vilket är väldigt nära Öströö.


