
 

Månadsblad 
Januari-Februari 2018 
Tuna 4H 

 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska 

utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 

 
 

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT ÅR MED TUNA 4H! 
 

 

ÅRSMÖTE  

måndag den 5/3 
Är det Tuna 4H:s årsmöte föra alla 

medlemmar! På årsmötet går vi igenom vad 

vi gjort under 2017, samt blickar framåt mot 

2018. Här kan alla medlemmar vara med och 

påverka vad som ska hända i klubben. Efter 

mötet bjuds det på smörgåstårta och fika. 

Vill du vara med och bestämma om vad 

klubben ska göra i framtiden? Kom på 

årsmötet, desto fler desto roligare! 

 

FAMILJEFEST  
lördag 17/3 
Det är en fest där medlemmarna tillsammans 

ordnar mat och aktiviteter för hela familjen. 

Det bjuds på god mat och underhållning. 

Planera in datumet, mer information om 

festen och anmälan kommer i ett separat 

blad. 

 

FACKELTÅG  
måndag 12/2 
Fackeltåget är en gammal tradition, där 

medlemmarna i samlad trupp går runt Tuna 

med facklor för att sedan grilla korv vid 

fotbollsplan. 

 

 

MEDLEMSKAP som ny är du 

välkommen att delta 3 gånger (om inget 

annat anges) på våra aktiviteter utan att vara 

medlem. För att bli medlem så säg till en 

ledare, kontakta klubbledaren (se längre ned 

i bladet) eller läs på vår hemsida. Att vara 

medlem i 4H innebär att du är försäkrad på 

våra aktiviteter, får förtur oh reducerat pris 

på våra aktiviteter samt många andra fördelar 

under året.  

 

Medlemsavgift 2018 

 Första 

medlem i 

en familj 

Resterande 

medlemmar 

i en familj 

Person till och 

med 25 år. 

200 kr 150kr/peson 

Person över 25 

år 

240 kr 190kr/ 

person 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

MÅNDAGSAKTIVITETER Måndagsaktiviteterna riktar sig till dig i förskoleklass 

och äldre. På måndagar ses vi på vårt klubbrum ovanpå Tuna bygdegård (om inget annat anges i 

månadsbladet) och gör något kul tillsammans.  

 

BARNGYMNASTIK Den 22/1 drar vi igång med barngympan igen, klockan 17.30-

18.15 i Tuna bygdegård. För barn födda 2012-2014, 200kr/barn, 10ggr. OBS! Begränsat antal 

platser så först till kvarn. Anmälan till Sanna Karlsson, sannas.karlssons@gmail.com.  

Den här terminen har vi önskemål om att föräldrarna ska vänta ute i hallen medans barnen har 

gympa. Skulle det inte funka för barnet får föräldern också vara med och gympa. 

 

PILATES (i samarbete med Träna Nära)  

Tisdagar kl 20.00-21.00 vecka 3-7, i Bygdegårdens stora sal. Kostnad 350 kr/5 gånger. Gratis för 

medlemmar tom 25 år. Anmälan senast 16/1 på plats. Info - Catarina 070-415 16 03. 

 

TABATA FYS (i samarbete med Träna Nära) 

Tisdagar kl 20.00-21.00 med start vecka 9, i Bygdegårdens stora sal. Kostnad 700 kr/10 gånger. 

Gratis för medlemmar tom 25 år. Anmälan senast 27/2 på plats. Info - Catarina 070-415 16 03. 
 

VOLLYBOLL onsdagar kl. 19.00-21.00 är du som är född 2004-2000 välkommen att 

träna volleyboll. Vi går igenom teknik och taktik på en enkel nivå. Tränare är Viktor. 

Volleybollen kostar inget, det krävs endast att du är medlem. Om du är intresserad att komma 

hör av dig till Viktor innan på 070-333 69 54 

 

PAINTBALL 

Den 10 mars åker vi på en dagsutflykt till AC Paintball. Det är en stor paintball anläggning strax 

utanför Uppsala. Det rör sig om ungefär 2 och en halv timmes speltid. Vill ni läsa mer om Ac 

Paintball rekommenderar vi deras hemsida. OBS! För att resan ska bli av måste vi minst bli 8 

stycken deltagare. 

 

Hur tar vi oss ditt? Samåkning i bil (Skriv i intresseanmälan om ni kan ställa upp med en bil) 

Pris? För medlemmar i Tuna 4H: 70 kr/person. För övriga 250 kr/person. I priset ingår full 

utrustning och 200 bollar, vill man köpa fler bollar får man stå för det själv. 

Åldersgräns? Född 2003 eller tidigare. OBS! Under 18 år krävs målsmans tillstånd skriftligt 

medtaget 

Anmälan: Senast den 24 februari till: Oskar_Jansson@outlook.com, skriv gärna om ni kan ställa 

upp med bil för samåkning till anläggningen 
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Kalendarium Januari – Februari 2018 

Vecka Datum Tid Aktivitet Ledare 

3 Tis 16 20.00-21.00 START – Pilates Träna nära 

 Ons 17 19.00-21.00 START – Volleyboll Viktor 

4 Mån 22 17.30-18.15 START – Barngymnastik Sanna m.fl.  

 Mån 22 18.30-20.00 START – Inspark Sanna, Klara 

5 Mån 29 18.30-20.00 Lekar Sanna, Klara 

Februari 
6 Mån 5 18.30-20.00 Utelekar Klara, Sanna, Karin 

7 Mån 12 18.30-20.00 Fackeltåg – samling vid 

fotbollsplan 

Micke, Sussi 

Sportlov v 8 – endast barngymnastik och volleyboll 

9 Mån 26 18.30-20.00 Lekar Karin, Klara 

 Tis 27 18.00-20.00 Månad- och styrelsemöte  

10  Mån 5 18.30-20.00 Årsmöte Alla ledare 

 

Vill du vara hjälpledare i Tuna 4H?                            
Vill du lära dig mer om ledarskap och dessutom få göra saker du tycker är kul?  

Vi behöver hela tiden nya ledare som vill hjälpa till att vara ledare på olika aktiviteter i Tuna 4H. 

Går du i åk 6 eller är äldre är du välkommen att vara hjälpledare. Du är naturligtvis med på våra 

månadsmöten och bestämmer vilka aktiviteter du vill vara ledare för!   

 

 

Vill du ha mer information om Sveriges 4H är du varmt välkommen att besöka deras hemsida. 

www.4h.se om just Tuna 4H kan du besöka vår egen hemsida. www.4h.se/tuna eller kontakta vår 

klubbledare Klara Jonsson, 076-794 8038, klara_jonsson00@hotmail.com 
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