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Maila oss på Halland@4H.se eller kontakta någon av oss!

Missa inte att vi har en
gemensam Discord!

Prata med ideella
Gå med i Discord

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

Andreas Andersson
Ungdomsinstruktör

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

Hampus Brink
Ordförande

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

Per Norrman
Verksamhetsledare

KONTAKTA OSS

förutsättningar för att kunna lägga sin röst på det
som känns bäst. Det betyder alltså att man ska
kunna ta till sig sann och korrekt information om
båda alternativen och genom det skapa sig en
uppfattning över vilket alternativ som är bäst.
Trygghet och gemenskap kommer inte från sig
själv, utan det skapas när personer möts och
engagerar sig tillsammans. Hallands 4Hs skapar
alltså demokrati, vilket gynnar hela samhället.
På sikt är det vi unga som avgör demokratins
överlevnad. Därför är det viktigt att vi har rätt
kunskaper, känner oss delaktiga och förstår
demokratins principer. Det lär vi oss tillsammans
här inom Hallands 4H.
Demokratin skapas och växer hos oss. Därför är
4H viktiga för hela samhället - nu och i framtiden.

DEMOKRATIN FYLLER 100 ÅR
I år är det 100 år sedan som både män och
kvinnor fick rösta i Sveriges riksdag för första
gången, därför säger man att demokratin firar
100 år i år. Men vad är egentligen 4Hs roll i
samhället när det kommer till demokrati?
Här är min bild av det hela. När man hör ordet
demokrati är det säkert många som tänker att
det är när alla blir tilldelade varsin röst som de
kan lägga på antingen förslag A eller B. Vilket
såklart stämmer och är en del av demokratin,
men min bild av demokrati är djupare än så.
För mig handlar demokratin i större utsträckning
om att man i ett samhälle ska känna sig trygg att
säga och tycka vad man vill utan att någon
hindrar en. Man ska även känna sig inkluderad
och som en del av gemenskapen.
Utöver det ska man även känna att man får rätt
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Bästa hälsningar
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Bästa hälsningar

Hampus Brink
Orförande för Hallands 4H

Mina tre bästa tips!
1. Våga delegera ut uppgifter och
ansvar till personer runt om kring
dig. De allra flesta personer vill på
ett eller annat sätt hjälpa till och
vara en del av något större. Så
våga dela ut ansvar samt uppgifter
till andra och gör inte allt själv.
2. Säkerställ att personen som har
fått ett ansvarsområde har rätt
förutsättningar för att klara det.
Oftast är det bäst att dela ut små
uppgifter till en början och sedan
låta personen växa genom att ta
sig an större uppgifter. Ge därför
inte ut en alldeles för stor uppgift
på en person som inte har rätt
förutsättningar för att klara den.
3. Lita på att personen som har
fått ansvaret över en viss uppgift
också löser den på bästa tänkbara
sätt. Ska ni diskutera uppgiften,
vänd dig då alltid till den personen
som har fått ansvaret först. När
den har fått säga sitt kan du vända
dig till de andra.

Ens ledarskap börjar oftast genom
att man får en liten uppgift att
ansvara över, t.ex. att räkna
poäng under en tävling. Nästa
gång får man en uppgift som är lite
större och i takt med att man blir
bättre på att lösa sina uppgifter,
desto större blir uppgifterna och
lika så ens ansvar samt ledarskap.
När man ger ut ansvar finns det
flera delar att tänka på och idag vill
jag lyfta en av de viktigaste.
Säkerställ att personen som bär
ett ansvar verkligen respekteras
och känner att hen har ansvaret.
Exempel. Ni ska i er klubb ska
diskutera om ekonomin. Vänd dig
då alltid till kassören i första hand
då det är hen som har ansvaret för
ekonomin, inte till den personen
du tror har bäst koll på ekonomin.
På så sätt känner kassören att
ansvaret är på riktigt.
Vänder du dig till någon annan än
den som har ansvaret, säger du
på sätt och vis att du inte tror att
personen som bär ansvaret klarar
av sin uppgift, åtminstone inte lika
bra som någon annan i gruppen.

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

Kurs för medlemmar över 16 år som
vill lära sig mer om personalfrågor,
ekonomi och styrelsearbete. Alla
länsförbund är välkomna!

KRÖNING AV VARBERGS LUCIA

DECEMBER
5

Kurs för medlemmar över 16 år som
vill lära sig mer om personalfrågor,
ekonomi och styrelsearbete. Alla
länsförbund är välkomna!

AVANCERAD KURS

NOVEMBER
5-7

En resa för er som under 2021 och
2020 har haft godkända 4H-företag.
Mer info och inbjudan skickas inom
kort ut till er.

4H-FÖRETAGSRESA

NOVEMBER
7

Ett skrämmande arragemang på
Stättareds 4H-gård där besökare får
möjlighet att komma i kontakt med
nordiska väsen.

BLAND NORDISKA VÄSEN

OKTOBER
31

Varbergs 4H-krets arrangerar deras
årliga planeringskonferens för alla
deras medlemmar. Pizza utlovas!

PLANERINGSKONFERENS

OKTOBER
28
SNART AKTUELLA HÄNDELSERENGAGERA DIG I HALLANDS 4H

Just nu söker vi ideella som vill ta sig an några av
våra lediga uppdrag. Du hittar alla våra aktuella
uppdrag på Volontärbyrån. Söker du på Hallands
4H på deras hemsida hittar du dem! Hoppas vi hörs!

Hälsans H
4H är en förkortning på fyra ord
som börjar på bokstaven H. Nu
ska vi gå in på det fjärde H:et,
hälsans H.
Inom 4H har vi alltid haft ett stort
fokus på att bedriva bra och
hälsosam verksamhet.
Det betyder bland annat att vi
främst vill laga och servera mat
som är nyttig. Vi ser gärna att våra
aktiviteter innefattar någon form
av rörelse eller utomhusvistelse.
Vi vill även lära ut mer kring hur
kroppen fungerar och var mat
kommer ifrån, hur den produceras
och vilken miljöpåverkan den har.
Dessa värderingar har vi
medlemmar tagit fram och samlat
i dokumetet som heter 4H-andan.
Mer om vad vi står för och våra
värderingar kan du läsa om i
dokumentet 4H-andan, som du
hittar på vår hemsida.

Oktober är en månad jag själv rent ut sagt älskar.
Den är fylld med höst och så många olika färger.
Även den bästa högtiden på året, Halloween.
Skräck i alla dess former. Om du någon gång
besökt vår 4H gård, Stättared, vet du säkert att det
under högtider myllrar av massa roliga aktiviteter för
unga som gamla. Just under halloween pågår
”Bland Nordiska Väsen”, ett mycket spännande
evenemang där du kan möta på olika figurer från
svensk mytologi.
Under evenemanget kommer vi att behöva
funktionärer som hjälper till. Anmäl ditt intresse till
Stättared och kom som du är. Och du, glöm inte att
läsa på lite mer om den svenska mytologin. För vem
vet, när du engagerar dig uppe i skogarna, kanske
möter du en och annan varelse.

HALLOWEEN
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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? Hör av dig till Hampus Brink så får just du som läser vara med och
påverka det här medlemsbrevet. Kontaktuppgifter finns på första sidan!

Brevets fråga Hur är en bra ledare?

Lizette Johansson
Enligt mig ska en
ledare vara rolig,
ansvarsfull och
driven. Personen
ska kunna sätta ner
foten om det
behövs. Den ska
även se till så att
alla är delaktiga och
känner sig
betydelsefulla.

Daniel Sjöberg
För mig är en bra
ledare någon som
ser alla och gör sitt
bästa för att se
potentialen i var och
en av oss. Vi alla
bär på olika
erfarenheter och det
är något som vi har
användning av men
också något att ha i
åtanke i olika
sammanhang.

Lina Vahlersvik
Det finns fler olika
egenskaper som
utgör en bra ledare
men för mig
innefattar det att
man ska få alla att
känna sig
välkomna, sedda
och respekterade
oavsett bakgrund.
En bra ledare är
också förstående,
inspirerande och
delaktigt i
aktiviteterna.

Oliver Falkesäter
För mig är det
viktigaste att lyssna
på de som förlitat
sig på en och se till
alla har möjlighet att
komma med förslag
att förbättra
aktiviteten man gör:
Är man ledare vet
man inte alltid bäst,
utan man ska
försöka göra det
bästa utav allt med
hjälp av dem
runtomkring en.

Klara Ragnarsson
En bra ledare är
öppen, genuin och
respekterar sina
deltagare samt att
de lyssnar och tar in
vad deltagaren vill
och behöver. Men
även är en positiv
och samarbetsvillig
ledare gentemot
sina kollegor.

Sjön är alldeles stilla den här ljusa
morgonen. Du står vid
strandkanten, dina tår pekandes
emot vattnet. Det är vackert, och
just som solen stiger upp över
himlen och färgar dina kinder till
en ljusare färg, andas du in den
friska luften. Det är tyst. Nästan
för tyst. Knappt vattnets
skvalpande hörs.
Du sneglar bakom axeln, längre
bort kan du se gården ni har bott i
över natten. Resten av
deltagarna ska strax vakna
och du vet att du behöver gå
tillbaka. Du vet att du måste
sitta där och låtsas som att
allt är bra. Låtsas som att
rösterna i ditt huvud inte
skriker eller gråter.
"Du är underlig", hade dem sagt.
"Skum och annorlunda"
Deras röster var tillbaka i ditt
huvud.
”Konstig.”
Du suckar djupt. De skulle aldrig
förstå hur du känner, trots att du
berättat om kaoset där hemma.
Med en till lång suck rör du dig

tillbaka till gården. Du vill så gärna
passa in, att alla andra ska tycka
om dig för precis den du är. Men,
du känner att du inte kan vara dig
själv, för ingen skulle förstå.
Just när du vänt ryggen till vattnet
och börjat bege dig upp igen, hörs
ett stort skvalp bakom din rygg.
Hastigt, vänder du dig om för att
få en glimt av vad det kunnat vara.
Dina ögon söker över vattnet,
men det är lika stilla som innan.

Jag kanske är galen, tänker du
och vänder dig om igen. Men då
hörs det igen. Du vänder dig om
igen och där, just där får du syn på
det. Ett avlångt huvud med en
lång hals ser på dig från
vattenytan. Det ser ut som en lång
ål, nej, en mindre dinosaurie? Du
vet inte riktig, men just när du ska
ta en titt närmare, försvinner
varelsen lika fort som den kom.
Rädd, vänder du dig om igen för

att springa till gården, men
krockar i en ledare som trillar. Han
ser på dig med en underlig blick.
”Jag undrade just vart du tagit
vägen. Vi ska äta frukost nu”, sa
han och hjälper dig upp.
Du ser mot vattenytan, vill berätta,
vill så gärna berätta. Men, du kan
inte. Du vet vad som händer. Vet
att du kommer bli förlöjligad igen,
alla kommer skratta åt dig.

Du ler mot ledaren och följer
med honom upp. Väl uppe
vid gården, vänder du dig
om en sista gång för att kika
över vattnet.
Du vet inte om din hjärna
spelar ett spratt med dig

eller inte, men du tycktes se
varelsen en sista gång, innan den
försvann ner emot djupet igen.
Men ingen skulle lyssna eller tro
på dig. Så, du följer med in och
vet att du återigen, kommer
lämnas ensam.

Att vara den
”KONSTIGA”

Författad av

Klara Bengtsson
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Under planeringskonferensen den
25-26 september utsågs Filip
Carlsson och Frida Sjögren till
stipendiater av 100-årsfonden.
Filip Carlsson från Sibbarp blev
utnämnd för sin otroliga insatts att
få igång den ideella lägergrupp
som i somras arrangerade alla
våra läger på Ästad och Stättared.
Frida Sjögren från Grimeton
utsågs för hennes engagemang i
Grimetons 4H, trots svårigheter
med pandemin.
Grattis till er och till oss som får ha
er i vår organisation!

De är 100-årsfondens
stipendiater 2021

Nyligen beslutade vi medlemmar
att de som är aktiva ledare i våra
klubbar ska få förtur till våra
utbildningar.
Det betyder att varje utbildning
som vi arrangerar har några
platser reserverade för aktiva
klubbledare.
Så vill du anmäla dig till en
utbildning som vi arrangerar och
är aktiv ledare i klubben kan du få
förtur! Hör av dig till arrangörerna
och personalen för att anmäla dig.

Ny förmån för aktiva
ledare i våra 4H-klubbar

Sedan 2018 har Hallands 4H
bedrivit ett superstor projekt som
har innefattat att skapa fem
portabla kök som kan sättas upp
och användas var som helst.
Den 26 september invigdes
projektet och köken provades
utanför Sibbarps bygdegård.
Köken blev helt klart en succé!

Matresan är invigd

Under den senaste tiden är det
flera medlemmar som har önskat
att få köpa 4H-tröjor, väskor,
vattenflaskor, med mera. Det är nu
möjligt!
Vi har tryckt upp flera tröjor, väskor
och vattenflaskor som du nu kan
få köpa för ett bra pris.
Förhoppningen är att skapa ännu
fler produkter utefter vad vi
medlemmar vill ha. Till exempel t-
shirtar, fiskehattar och mycket
mer.
Mer info om vår merch finns på vår
hemsida, 4H.se/Halland/Merch/

Vi har börjat sälja merch

Under planeringskonferensen den
25-26 september antogs en ny
verksamhetsplan med 23 nya mål.
Verksamhetsplanen är ett viktigt
dokument där alla våra större mål
finns med. Dessa mål beslutas
varje år av medlemmarna under
planeringskonferensen.
Alla mål hittar du på vår hemsida
under sidan ”Verksamhetsplan”.

Hallands 4H utvecklas! 23
nya mål är antagna

Hallands 4H jobbar idag aktivt för
att uppnå hela 16 delmål som
finns med i de Globala målen. Det
är fler än vad många andra företag
organisationer och föreningar gör.
De globala målen består av 17
mål för hållbar utveckling och har i
sin tur 169 olika delmål. Inom
Hallands 4H jobbar vi aktivt för att
främja hela 16 av dessa delmål.
Här nedan är ett axplock av de
mål vi aktivt jobbar för att främja:
5.5 Säkerställ fullt deltagande för
kvinnor i ledarskap och
beslutsfattande.
8.6 Främja ungas anställning,
utbildning och praktik.
10.2 Främja social, ekonomisk och
politisk inkludering.
15.5 Skydda den biologiska
mångfalden och naturliga livsmiljöer.
17.16 Stärk det globala partnerskapet
för hållbar utveckling.

Vi jobbar aktivit för att
uppnå de Globala målen

Under årets riksförbundsstämma i
somras beslutades det att vi
framöver ska arrangera rixläger
vartannat år för att kunna ha större
möjlighet att delta på de nordiska
lägren som lockar tusentals
medlemmar varje gång.
Förhoppningsvis kommer det
framöver att bidra till fler nordiska
samarbeten och att du som
medlem har möjlighet att få fler
internationella vänner!
Förslaget lades fram av Hallands
4H och alla ombud röstade bifall,
vilket betyder att alla höll med om
att det var ett bra förslag.

Nordiskt och Rix kommer
arrangeras vartannat år


