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

utvecklas till engagerade och ansvarstagande 

människor med respekt för omvärlden. 

 

Aktiviteter i Tuna:  

 

MÅNDAGSAKTIVITETER 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. 

Sista gången för terminen 22/5 och start 4/9. 

 

SISTA MÅNDAGSAKTIVITETEN avslutas med brännboll! 

Måndagen den 22 maj är den sista måndagsaktiviteten för den här våren, så vi tänkte försöka 

avsluta så bra som möjligt, såklart genom att spela brännboll!  

Vi hoppas att så många som möjligt kan komma så vi kan få ihop ett riktigt  

bra spel! Vi träffas klockan 18:30 vid bygdegården och slutar runt 20:00 

PS. Det är ett perfekt läge att träna inför brännbollsdagen!  

 

RIKSLÄGERTRÄFFAR Under sommaren kommer det vara flera rikslägerträffar inför 

4H:s riksläger. För mer information om lägret kolla in på www.4h/rix17.se eller sök efter 

”Uppsala länstrupp Rix17” på facebook för mer information. 

 

BARNGYMPA Till hösten så söker vi efter nya ledare till barngymnastiken. Är du 

intresserad att hjälpa till eller har tips och idéer så hör av dig till Lisa Ivarsson: 

lisaivarsson@gmail.com 
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MÅNADSBLAD 
Maj-September 2017 

Vecka Datum Tid Aktivitet Ledare 

17 Mån 24 18.30-20.00 Lekar Karin, Jesper, Jonathan 

17 Lör 30 20.00 Valborgsmässofirande Sussi, Micke 

Maj 

18 Mån 1 18.30-20.00 Film Oskar J, Sanna 

19 Mån 8 18.30-20.00 Lekar Oskar T, Oskar J, Klara 

20 Mån 15 18.30-20.00 Uteaktiviteter  Jesper, Sanna, Jonathan 

21 Mån 22 18.30-20.00 Brännboll Alla ledare 

SOMMAR LOV – se sommarlovsblad. 

Augusti 
34 Mån 21 18.00-20.00 Månadsmöte Alla ledare 

September 

36 Mån 4 18.30-20.00 KICK-IGÅNG i stora salen Klara, Karin, Sanna 

 
 

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, får vår medlemstidning 

Klöverbladet och dessutom många andra fördelar under året. 
  
MEDLMSAVGIFT: Läs på hemsidan: www.4h.se/tuna  

 

 

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 

 


