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Tuna 4H 
 

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

utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 

 
 

TUNA 4Hs LUCIATÅG 
Onsdagen den 13 december är alla välkomna (även icke medlemmar) att vara med och fira 

Lucia i Tuna Bygdegård, kl: 18.30 startar kvällen som bjuder på Luciatåg, lotteri och fika. 

 

Vill du vara med i tåget? 
Anmäl dig till Sanna Karlsson 070-2458889 kattbacken@telia.com senast den 3 dec på plats. 

För att vara med i tåget måste du kunna minst två av tre söndagar då vi har 

luciaövning, men helst alla tre. Det går inte att komma samma kväll som föreställningen 

och vilja vara med! Även barn yngre än förskoleklass och icke medlemmar är välkomna! 

 

Luciaövningarna är: 

- Söndag 26 nov 10.00-11.30 

- Söndag 3 dec 15.30-17.00  

- Söndag 10 dec 10.00-11.30 

 

Då sjunger vi igenom sångerna och övar på att gå i tåget. Varje måndag fram till Lucia 

kommer vi sjunga igenom sångerna på måndagsaktiviteterna, kom gärna och öva 

tillsammans! Sångbladen kommer att delas ut på måndagsaktiviteten 20 november 

eller kontakta Sanna på kattbacken@telia.com så får du bladet av henne. 

 

I år är det Tuna 4H som håller i lotteri och fika och vi vill gärna ha din  

hjälp med förberedelser inför kvällen. Låter det kul är du välkommen kl 17.00! 

 

Tider för kvällen den 13 december: 

17.00 Samling för de som vill hjälpa till med förberedelser! 

17.30 Samling i källaren för deltagare i Luciatåget 

18.30 Lucia-firande med lotteri och fika 
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Aktiviteter i Tuna 4H: 

MÅNDAGS AKTIVITETER Måndagsaktiviteterna riktar sig till dig i förskoleklass 

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

Läs i månadsbladet) och gör något kul tillsammans. Måndagarna är gratis. Det enda som krävs är 

att du är medlem! Sista gången för terminen är den 4/12! 
 

PILATES (i samarbete med Träna Nära) Tisdagar från v.46 kl 20.00-21.00 i Tuna 

Bygdegårds stora sal. Kostnad 350kr/5 gånger. Medlemmar t.o.m. 25 år gratis. Info och 

Anmälan – Kontakta Catarina Carlsson 070-4151603. Sista gången för terminen är den 

12/12! 
 

FORTSÄTTNINGS VOLLEYBOLL Från och med den 8/11 kör vi onsdagar kl 

19.00-21.00 i Tuna bygdegård. För alla som är födda mellan 2004-2000. För mer info kontakta 

Viktor Jonsson, 070-333 69 54. Sista gången för terminen är den 6/12! 
 

UPPSALA 4H:s PLANERINGSKONFERENS Lördagen den 18 

november hålls Uppsala 4H:s planeringskonferens. På resan kommer det hållas en workshop med 

temat ”vad vill du göra inom 4H?”. Väl framme på Åland kommer det vara ett studiebesök på 

Ålands 4H-gård innan hemresan. Resan inkluderar buss, båt, lättare lunch och middagsbuffé.  

Samling vid Hjalmar Brantingsgatan (vid Willys) kl. 07.45 för avfärd. Vi är tillbaka i 

Uppsala ca 20.00.  

Frågor och Anmälan sker senast 7 november till viktor.jonson21@gmail.com.  

I anmälan ska ni ange: Namn, 4H-klubb, Telefonnummer och specialkost. 
 

Kommande aktiviteter 2018: 

PAINTBALL I slutet av januari tänkte Tuna 4H arrangera en medlemsaktivitet med 

Paintball. Just nu planeras fortfarande aktiviteten men håll utkik efter en separat inbjudan! 
 

SKIDRESA ROMME ALPIN Lördagen den 17 februari tänkte Tuna 4H 

arrangera en skidresa till Romme Alpin. Just nu planeras fortfarande aktiviteten men håll utkik 

efter en separat inbjudan! 
 

REGELBUNDNA AKTIVITETER Håll utkik efter nästa månadsblad för tider och 

information angående våra regelbundna aktiviteter så som måndagsaktiviteter, tabata fys, 

volleyboll mm. 
 

PANTA MERA – FÖRENINGSPANTEN 
Tuna 4H har startat ett samarbete med PantaMeras föreningspant. Två saker som är bra med 

föreningspanten är att vi kan ta emot importburkar som vanligtvis inte går att panta och att ni 

slipper lägga tid på att panta era burkar själva! Genom att lämna er pant 

till oss stödjer ni Tuna 4H. Vill ni lämna pant eller har frågor så 

kontakta Viktor Jonsson via 070-333 69 54 eller 

viktor.jonsson21@gmail.com.  
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V. Dag Tid Aktivitet Ledare 

45 Mån 6 18.30-20.00 Lekar Sanna, Klara 

 Ons 8 19.00-21.00 Start - Fortsättning Volleyboll Viktor 

46 Tis 14 20.00-21.00 Start – Pilates - Se bladet Träna nära 

 Lör 18  Uppsala länsplaneringskonferens – Se bladet  

47 Mån 20 18.30-20.00 Lekar Karin Klara 

 Sön 26 10.00-11.30 Lucia träning Sanna 

December 

48 Sön 3 15.30-17.00 Lucia träning Sanna 

49 Mån 4 17.30-18.15 Avslutning - Barngymnastik Alla ledare 

 Mån 4 18.30-20.00 Avslutning - Julavslutning Alla ledare 

 Ons 6 19.00-21.00 Avslutning - Fortsättning volleyboll Viktor 

 Sön 10 10.00-11.30 Lucia träning Sanna 

50 Tis 12 20.00-21.00 Avslutning – Pilates Träna nära 

 Ons 13  Luciafirande – Se bladet  

Januari 

2 Mån 8 18.00-20.00 Månad- och Styrelsemöte Alla ledare 

 

 

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 

 
 

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!   
 

MEDLEMSKAP  

Som ny är Du välkommen att delta 3 ggr (om inte annat anges) på våra aktiviteter utan att vara 

medlem. Säg till någon ledare, eller läs på hemsidan, så får du info om hur du blir medlem.  

Att vara medlem i 4H innebär att Du är försäkrad på aktiviteterna och dessutom många andra 

fördelar under året. 
  

MEDLMSAVGIFT: Läs på hemsidan: www.4h.se/tuna   

 

 

 

Vi vill tacka alla våra medlemmar för denna termin och hoppas att 

vi ses igen efter årsskiftet!  

 

God Jul och Gott nytt år! 
Önskar Tuna 4Hs ledare och styrelse 
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