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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. 

Bilder till sociala medier och hemsida 
Tuna 4H är aktiva på både sociala medier och hemsida där vi vill ge er mer insyn i vår 

verksamhet. Vi kommer att publicera bilder på måndagsaktiviteter och liknande arrangemang. 

Vill ni inte att era barn ska vara med på foton, kontakta oss på tuna@4h.se 
 

Aktiviteter i Tuna 4H: 

Måndags aktiviteter Måndagsaktiviteterna riktar sig till dig i förskoleklass och 

äldre. På måndagar ses vi i Tuna bygdegård och gör något kul tillsammans. Vi gör alltifrån att 

leka lekar, pyssla, spela spel till att vara ute, baka och mycket mer. Måndagarna är gratis. Det 

enda som krävs är att du är medlem! 

  

Tabata FYS (i samarbete med Träna Nära) Tisdagar kl 20.00-21.00 i Tuna Bygdegårds 

stora sal. Tabata är intervallträning. Jobbigt men kul! Fortsätter till och med v.45. Info kontakta 

Catarina Carlsson 070-4151603. 

 

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. 

 

Nybörjar Volleyboll Vill du lära dig grunderna inom volleyboll? Vi har en 

pågåendegrupp och vill nu starta en till grupp. Är du intresserad eller har frågor? Kontakta Viktor 

Jonsson på 070-333 69 54 eller viktor.jonsson21@gmail.com senast 30/10 för mer information. 

 

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. 
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Kalender:  
 

V. 

 

Dag Tid  Aktivitet Ledare 

42 Mån 16 18.30-20.00 Tårttävling Sanna, Karin 

43 Mån 23 18.30-20.00 Lekar Oskar, Klara, Sanna 

 Tis 24 18.00-20-00 Månads- och styrelsemöte Alla ledare 

44 Mån 30  OBS! INGEN 4H! HÖSTLOV!  

   
November 

 

44 Ons 1  Internationella 4H-dagen!  

45 Mån 6 18.30-20.00 Lekar Sanna, Klara 

 Ons 8 19.00-21.00 Start - Volleyboll  Viktor 

 

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 vår 

Facebooksida Tuna 4H. Du kan också kontakta vår klubbledare Stina Ivarsson 070-471 38 

30, stinaivarsson@hotmail.com  

 

PantaMeras – Föreningspant 
Tuna 4H har startat ett samarbete med PantaMeras föreningspant. Det som är bra med 

föreningspanten är att vi kan ta emot importburkar som vanligtvis inte går att panta. Detta betyder 

att ni kan stödja Tuna 4H genom att lämna eran pant till oss. Vill ni lämna pant eller har frågor så 

kontakta Viktor Jonsson via 070-333 69 54 eller viktor.jonsson21@gmail.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   

  

mailto:viktor.jonsson21@gmail.com
http://www.4h.se/tuna

