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I detta nummer får du ta del 
av de internationella möjlighe-
ter som du som medlem kan 
uppleva i 4H. Du kan verkli-
gen få erfarenheter för livet!  
 
Jag har ju själv som en del av er redan vet 
varit ideell i 4H och började redan som el-
vaåring i en 4H- klubb. Förutom alla de 
erfarenheter jag fått som ledare och styrel-
seledamot i klubben så har jag även haft 
förmånen att få ta del av de internatio-
nella upplevelser som vi kan erbjuda i 4H.  
 
Som 21 åring fick jag 2001 möjligheten 
att åka som IFYE till Nya Zealand och 
när jag tänker tillbaka på olika saker som 
har format mig så är det en av de bästa 
upplevelser jag har varit med om och 

det kan inte mäta sig med något annat.  
Jag har både innan och efter mitt IFYE-
utbyte rest i andra sammanhang men det 
är verkligen något speciellt med att få 
träffa de som bor och lever i landet och ta 
del av deras familjeliv. Utmanande ibland 
men den typen av utmaningar är ju också 
utvecklande och har i varje fall gjort mig 
starkare som människa. Jag tillbringade 
tio veckor på Nya Zeeland och hade un-
der den tiden sjutton värdfamiljer. Ni kan 
ju tänka er att jag fick se mycket av lan-
det och jag var helt i händerna på orga-
nisationen där, jag visste inte från en dag 
till en annan var jag skulle men det var ju 
också lite tjusningen. Jag fick ha inställ-
ningen ”det löser sig” och det gjorde det.  
 
Jag rekommenderar alla som har möjlig-
het att ta del av de utbyten 4H erbjuder. 
Det kan vara annorlunda och kanske 

stundtals skrämmande men det ger verk-
ligen erfarenheter som du kommer bära 
med dig genom hela livet. 

Jag hade i höstas förmånen att för första 
gången i min yrkesroll få delta på en inter-
nationell konferens. Världskonferensen i 
Sydkorea och om intresset och viljan finns 
i vår organisation tror jag verkligen att vi 
kan utveckla det internationella inom 4H 
så att vi och fler får ut ännu mer av det. 
Hoppas ni inspireras av detta nummer och 
att ni förstår vilka möjligheter ni har! Jag 
uppmanar er att söka till våra utbyten!

4H ger upplevelser för livet 

Veronica Gisslar
Generalsekreterare, Sveriges 4H
veronica.gisslar@4h.se

Ett stort grattis och all lycka önskar vi Oskar Andersson, andre 
vice ordförande i Sveriges 4H:s Riksförbundsstyrelse och hans 
sambo Anna som blev föräldrar till sonen Alexander den 3 mars. 

Stort grattis till familjens nytillskott
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Tusentals följer fåret som 
tror att hon är en ponny

Adressändring

Den 25 februari firade  
Carina Åström 30 år som 
anställd inom 4H. Vi kan 
snabbt konstatera att det 
är mycket som hänt sedan  
Carina satt och knapprade 
på skrivmaskinen i rollen 
som kontorsbiträde 1985. 
 
   - Jag har fått vara med på så mycket 
saker genom åren och jag har haft många 
roliga arbetsuppgifter. Jag har jobbat med 
CFK, Riksfinalen och sånt förut. Mycket 
fokus på utbildningar, berättar Carina. 
 
Hur man håller motivationen uppe  
under 30 år är en svår fråga att besvara 
tycker hon.
   - Med jämna mellanrum har det hänt 
nya saker och vi har fått ändra rutiner 
och arbetsuppgifter. Så jag har liksom inte 
hunnit känna att något blivit slentrian.  
 
De varierande arbetsuppgifterna och 
mötet med alla människor är det bästa 
med jobbet tycker Carina.

   - Jag skulle absolut inte kun-
na tänka mig att byta jobb! 
 
Sveriges 4H:s ordförande Erik  
Johansson uppmärksammande  
Carina på högtidsdagen, både med 
ett tal och med att pynta hela hennes 
kontor med ballonger och girlanger.  
   - Som arbetsgivare är vi oerhört privile-
gierade att ha en sådan lojal och kunnig 
medarbetare. Hon tar jobbet på allvar, 
ibland lite väl mycket. Det har hänt att 
jag fått sms sent på kvällarna när hon 
funderat på något, sa han och skrattade.  
 
Alla som fått äran att jobba med Carina 
kan skriva under på att hon är lojal, kun-
nig och framförallt omtänksam.
   - Det är viktigt för mig. Jag bryr mig 
mycket om andra och försöker alltid ha 
förståelse för andra människor och vad de 
går igenom. Mitt motto är att alla männ-
iskor är lika mycket värda, säger hon. 
 
Vad som händer i fram- 
tiden är hon tvärsäker på. 

   - Jag blir kvar här till pension!

Namn: Carina 
Ålder: 58 år 
Bor: i Katrineholm
Jobbar som: adminis-
tratör på Riksförbundet 
Sveriges 4H. 
Familj: sambon Sune och 
sönerna Johnny och Jim. 
Favoritmusik: ”Jag gillar 
Rockabilly-stilen. Den är 
fartfylld och glad.” 

30 år med 4H
”Jag skulle absolut 
inte kunna tänka 
mig att byta jobb!”

För att kunna ge god service till våra medlem-
mar är det viktigt att alla kontaktuppgifter 
stämmer.  Om du flyttar kan du meddela din nya 
adress till info@4h.se eller använda formuläret 
på www.4h.se under fliken medlem. Vill du 
kontakta Riksförbundet Sveriges 4H via telefon 
nås vi på 0150-503 80. 

Fåret Birgit, som är hemma- 
hörande på Vissmålens 4H-gård i  
Jönköpings län gör succé på Instagram. 
 
Ett gäng ungdomar på gården förstod det unika 
med fåret Birgit. Hon trivs bäst med hästarna i 
stallet och har nu fått en egen box. Och inte nog 
med det- hon har nu ett eget instagram-konto där 
hon bland annat visar upp sina färdigheter i ban-
hoppning. Hur gör man för att följa fåret som får 
leva ut sina drömmar om att vara en ponny? Sök 
efter ”ponnynbirgit” på Instagram. 

Valberedningen söker personer som är intres-
serade och kunniga inom personal och ekonomi 
och vill sitta i riksförbundsstyrelsen. Har du 
andra kunskaper och vill engagera dig på riks-
nivå? Hör av er till valberedningen@4h.se.

Intresserad av att sitta i  
riksförbundsstyrelsen?

Riksförbundet Sveriges 4H och 
Stockholms läns 4H hälsar ombud 
och alla intresserade välkommen 
till 2015-års stämma som hålls den 
18-19 juli i Käringboda  
natur-reservat utanför Nynäshamn 
i Stockholms län.  
 
Kontakta riksförbundskansliet för handlingar och mer 
information. 

Text: och foto: Elin Nilsson, Riksförbundet

Text: Elin Nilsson, Riksförbundet 
Foto: ponnynbirgit’s Instagram
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På Skälby har vi ett gäng olika traditioner, bland 
dessa traditioner finns julmarknaden och jul-
uteritten. Två supermysiga händelser som vi 
gärna vill dela med oss av.

Vid juletid på Skälby så har vi uteritt med hästarna, i år var det 
Wilma och Hedvig som stod för aktiviteten den 21/12. 

Men även på självaste julafton hade vi också ett gäng som kom 
för att vara med. Dagen avslutades med lussebullar och varm 
choklad i cafét.

Strålande vintermys

...och julmarknad
Det kallaste men även ett av de mysigaste arrange-
mangen Skälby 4H är med och fixar. Det var fullt med 
besökare hela dagen på gården. Vilken känsla det var! 

Den 7/12 hade fortfarande inte snön lagt sig i  
Kalmar men trots det så blev det julmarknad. Många av 4H-medlem-
marna var där och hjälpte till både i caféet, med ponnyridningen eller 
vid korven.

Många av medlemmarna väntade även på att klockan skulle bli 15.00, 
då skulle vårt ridande luciatåg komma och som avslutning hade några 
medlemmar övat in en kadriljuppvisning.

”Vi hade jättekul och mysigt idag”  
-Nina 13 år

Text: Isabelle Hall, Kalmar
Foto: Isabelle Hall och Nina Borgström, Kalmar

Text: Isabelle Hall, Kalmar
Foto: Isabelle Hall och Nina Borgström, Kalmar

Text och foto: Isabelle Hall, Kalmar

Kick off på Skälby 4H
I början på varje termin hittar vi på något ex-
tra kul för medlemmarna, som ett startskott på 
det nya året och peppa igång alla efter jul och nyår.  

Den 18 januari körde vi medlems-Kick off på Skälby, det blev täv-
ling i 4H-Jeopardy med inslag av ”Så ska det låta”. Fullt blev det!  
 
Upp mot 30 medlemmar kom denna kväll för att skoja och tävla mot 
varandra. Två lag blev det och tävlingen drog igång. Det var blandade 
frågor om 4H-historia, om Sveriges 4H och om Skälby 4H. Vi hade även 
två nya ämnen man kunde välja på och det var Svenska låtar och Låtar 

som blivit översatta.

”Det roligaste var när hela laget skulle 
sjunga, alla kunde inte texten men det  
gjorde inget” – Frida 11 år

4

Riksläger och stämma hålls 2015 i Käringboda natur-

reservat utanför Nynäshamn i Stockholms län. Du 
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4H besökte Musikhjälpen i Uppsala

Musikhjälpen är ett insamlingsevent som fun-
nits i Sverige sedan 2008. I en vecka, samman-
lagt 144 timmar, sänder Sveriges Radio direkt 
dygnet runt i P3 och i SVT/SVT Flow för att 
tillsammans med Radiohjälpen uppmärksamma 
och på olika vis samla in pengar till en undan-
gömd humanitär katastrof.

Vad är Musikhjälpen?

Text: Elin Nilsson
Foto: Isabelle Hall, Kalmar

Den 8-14 december 2014 arrangerade Sveriges 
Radio Musikhjälpen i Uppsala. 4H tog tillfället 
att bidra och samlades den 13 december utanför 
glasburen på Stora torget i Uppsala. Årets tema 
var kampen mot HIV och de fick under veckan 
in mer än 30 miljoner kronor.

Med 4H tröjor, ballonger och en 4H fana spenderade cirka tio 
4H:are från Uppsala, Stockholm och Kalmar drygt en timme på 
Stora torget, a.k.a. Kärlekens torg. 

Under den timmen höll vi i ett antal omgångar av leken snappa 
näsduk med de som ville delta på gatan. Vi gick även runt och 
samlade in pengar med Musikhjälpens insamlingsbössor för att 
göra vad vi kunde för att bidra i kampen mot HIV. Såklart stod 
vi under en stund även och lyssnade på Linnea, Petter och Kodjo 
som underhöll i glasburen, där de var instängda under Musik-
hjälpens 144 timmar. 4H hade utöver denna insats på gatan 
även insamlingar på internet för att stötta Musikhjälpen.

Text: Anton Carlsson, Uppsala
Foto: Johannes Carlsson

Smeknamn: Issa 
Ålder: 23 år 
Bor: i Kalmar
Jobbar som: Fritidsledare på Skälby 4H-gård. 
Kuriosa: Har ofta olikfärgade strumpor på sig för att ”livet är 
för kort för att sortera strumpor”. 

HALLå DÄR...

Vad är det du har startat? 
- Jag har startat en liten Klöverbladsredaktion på gården.  
 
Hur har det mottagits av medlemmarna? 
- De tycker att det verkar jättekul. Än så länge har jag bara 
informerat om att detta har startats men snart kommer vi att vara 
igång. När det närmar sig deadline till Klöverbladet kommer vi att 
ha redaktionsträffar där vi tillsammans hjälps åt att skriva och ta 
bilder.  
 
Vad är målet med detta? 
- Att få fler att våga skriva till tidningen och att fler upptäcker hur 
roligt det är. 

Stort lycka till önskar redaktören! 
-Tack så mycket!

Text: Elin Nilsson, Riksförbundet
Foto: Martin Wilkens
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Isabelle Hall, eldsjälen från Skälby 4H-
gård i Kalmar som nu har ännu ett projekt 
på gång..



Julia Brinkhagen arrangerade CFK tillsam-

mans med Fanny Wallin och Clara Wallin. 

Deltagarna från Uppsala län hade klätt ut sig till ett 

lågstadiedisco. 

Daniel Otterdahl höll en inspirerande föreläsning.

Louise Ansebor, från Halland, (längst till vänster) fick utmär-

kelsen ”Bästa utklädnad” under kvällen. 

4H:are gillar frukt. Omkring 30 kilo gick åt på två dagar.

Hedvig Karlsson, Skälby 4H, åkte på sitt allra första CFK. 
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CFK 2015:
Under slutet av januari var det 
traditionsenligt dags för CFK. Ett 
stort arrangemang där likasin-
nade 4H:are träffas för att utbyta 
erfarenheter. En av de viktigaste 
frågorna som diskuterades var:  
Känner sig alla lika välkomna i 4H? 
 
Du är ny i 4H och inbjuden till CFK.  
Kanske vet du inte ens vad CFK står för. 
Du skriker efter ett lexikon för att förstå all 
slang. När du precis listat ut att CFK står för 
Central funktionärskurs hör du för-
kortningen VDK och PT flyga förbi och 
du känner dig kanske lite vilsen igen. 
Hedvig Karlsson, ungdomsleda-
re från Skälby 4H-gård i Kalmar, 
var en av de som kom nya till CFK. 
 
- Första kvällens övningar var roliga men lite 
svåra för mig som inte hade så mycket spets-
kompetens. Jag gick och la mig tidigt, var gan-
ska trött och hade många nya intryck. Jag var 
väl lite besviken på att man inte fick samma 
varma välkomnande och inbjudande som jag 
fick när jag var ny i Skälby så för att slippa 
sitta själv smög jag iväg och somnade tidigt, 
berättar hon. 
 
Daniel Otterdahl, från riksförbundsstyrel-
sen, höll under lördagen en inspirerande 
föreläsning som uppmanade till mycket ef-
tertanke. 4H:s vision säger att vi ska verka 

för att alla barn och ungdomar ska ut-
vecklas till ansvartagande, engagerade och 
välmående människor med respekt för  
omvärlden. Men hur når vi alla? Hur blir vi fler? 
När Daniel ställde frågan om 4H:arna  
verkligen ville bli fler satt publiken tyst. 
När han vinklade frågan och undrade om 
de trodde att alla kände sig välkomna var 
det några få som skamset vågade svara: 
- Nej, det gör man nog inte. 
 
Alla var överens om att det inte var  
några utstuderade elakheter som var  
orsaken till att de trodde att inte alla  
kände sig välkomna. Isabelle Hall från  
Kalmar sa rakt ut vad hon tyckte och tänkte. 
- Nu kanske folk blir upprörda. Men 
jag tycker att 4H:are kan vara lite lata.  
Framförallt på större arrangemang. Då blir det 
lätt att man hänger med sitt vanliga gäng liksom.  
 
Issa, som Isabelle Hall kallas, var den som 
välkomnade Hedvig in i 4H:s verksamhet.  
- I Skälby kände jag mig varmt välkomnad 
och injuden. Fick efter bara någon månad 
börja hålla jour och hjälpa till som ungdoms-
ledare, vilket jag älskar, berättar Hedvig. 
 
Att ta steget från den trygga mil-
jön på gården eller i klubben till ett 
riksarrangemang kan vara stort.  
- När Issa frågade om jag ville med till 
CFK sa jag ja utan att egentligen veta  
exakt vad detta var. Jag visste bara att hela 
4H-konceptet passade mig och att jag  

gärna engagerar mig inom det, säger Hedvig. 
Lördagen bjöd på flera grenkur-
ser och Hedvig deltog självklart på en. 
- Utbildningen jag gick var projektledning, 
den var verkligen jättebra och intressant och 
jag var helt slut i hjärnan efter att jag sugit i 
mig så mycket info. Alla presentationer och all 
kunskap om 4H var lärorikt och intressant. 

Temat för lördagskvällens middag var  
disco. Paljetter, glitterspray, stora peruker,  
benvärmare och utsvängda byxor fyllde  
matsalen på Valla Folkhögskola i Linköping.  
- Kvällsunderhållningen var härlig och det 
var underbart att se att så många som vå-
gade bjuda på sig. Alla på CFK höll verk-
ligen högt i tak och det var härligt att se 
vuxna och ungdomar dansa och leka utan att 
skämmas. Tummen upp!, fortsätter Hedvig.  
 
Att vara helt ny och hitta sin plats 
bland 80 personer är inte alltid enkelt. 
- Sista dagen började jag äntligen känna mig 
mer som "en i gänget", alla var verkligen su-
persnälla och trevliga på CFK men det var 
ganska svårt att lära känna nya folk då det 
kändes som många inte var intresserade av 
nya bekantskaper. Om jag åker igen så vill jag 
gärna dra med mer folk från Kalmar då jag 
tror att de är ett stort föredöme för hur man 
får nya att känna sig välkomnade, avslutar 
Hedvig. 

Text: Elin Nilsson, Riksförbundet 
 Hedvig Karlsson, Kalmar 

Foto: Privat

Att bli en i discogänget
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Yasmin Sabahi är en helt vanlig 
11-årig tjej från Stockholm, som 
är en mycket aktiv medlem i Akal-
la 4H-klubb, där hon just nu går 
hästkursen på 4H-gården.

I somras var dock Yasmin med om något 
absolut mer ovanligt än vanligt, "det stora 
äventyret". Av 7000 sökande valdes hon och 
10 andra deltagare ut, genom brev och inter-
vjuer, att vara med i SVTs populära tävlings-
program "Wild kids", och varje fredagskväll 
under vintern har vi i tv-rutan kunnat följa 
hennes och de andra tävlandes äventyr i Orsa 
finnmark.

På frågan om hur det kom sig att hon ville 
söka till "Wild kids" svarar Yasmin att det 
beror på att hon är en riktig tävlingsmän-
niska, som älskar utmaningar, om det så 
är idrott eller en tävling på internet. Detta 

var något som också märktes att hon hade  
gemensamt med alla de andra deltagarna i 
programmet. 

Deltagandet i tävlingen förde ändå med sig 
många överraskningar. En av deltävlingar, 
"träskhinderbanan" var mycket tuffare och 
fysiskt krävande än vad hon trodde innan, 
men sedan var trots allt även priserna till de 
vinnande lagen roligare och mer fantastiska 
än vad hon nånsin kunnat föreställa sig, som 
att få träffa kändisar som Oscar Zia, och äta 
obegränsat med godis och ha tårtkrig   i ett 
"godisland".

Yasmin tipsar de som är intresserade av att 
söka som deltagare till "Wild kids" att gå 
in och anmäla sig på barnkanalens hemsida. 
Annat som kan vara bra att tänka på är att 
deltagarna i "Wild kids" bör vara mycket 
goda simmare, och gärna hålla på med någon 
form av idrott, så att man orkar de olika täv-
lingarna. Yasmin själv har tränat kampsport i 

flera år, vilket hon hade nytta av under pro-
grammet. Något som också är positivt när 
man söker till "Wild kids" är att berätta om 
att man har andra sociala fritidsintressen som 
exempelvis 4H.

Under hela säsongen höll vi envist tummarna 
för Yasmin som inte fick avslöja något alls 
innan alla avsnitt sänts på tv. Till vår stora 
glädje höll det hela vägen fram! ”Lejonen” 
vann finalen där priset var en äventyrsresa till 
Afrika.

Nu söker ”Wild Kids” efter deltagare till 
säsongen 2015. Vem vet- kanske får vi se 
4H:are från andra delar av Sverige i tv-rutan 
denna gång?

4H:s egna
Wild Kid

Text: Annika Hemingstam, Stockholm
Foto: Akalla 4H-gård

Vill du vara med om ett äventyr utan motstycke? Nu har du 
chansen! Mer info om hur du söker till Wild Kids finns på  

www.barnkanalen.se
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Internationellt

Uganda och Rwanda 
Hallands 4H utforskar

Så äntligen blev det den 6 janua-
ri. Efter 8 månaders förberedelse 
var det dags, för jag har sedan i 
maj förra året vetat att jag skulle 
få resa till Rwanda och Uganda.  
 
Där finns vår samarbetsorganisation Mga-
hinga Community Development Organization 
(MCDO). Mgahinga är en by som ligger utan-
för Kisoro i södra Uganda, precis vid gränsen 
till Rwanda. MCDO är en organisation som 
arbetar med att främja utvecklingen i bygden, 
bland annat genom olika jordbruksprojekt 
och ge sponsring till ungdomar så att de kan 
läsa vidare på universitet. Läs gärna mer om 
MCDO på deras hemsida: www.mcdou.org. 

Men vad handlade alla våra förberedelser 
om? Jo, gruppen har träffats och läst på om 
ländernas historia och kultur. Alla plane-
rade också varsin workshop som vi skulle 
genomföra med ungdomsgruppen i MCDO. 

Min workshop handlade om ledarskap och 
var upplagd som ett Kalle Kaos-spel, ett bra 
sätt att snabbt få igång korta diskussioner på  
specifika ämnen. De andras workshops hand-
lade om 4H-företag, teambuilding, ekonomi, 
organisation och mer ledarskap. 

Ni som läste Klöverbladet förra året känner 
kanske igen att Hallands 4H redan varit i 
Uganda och ni har helt rätt. Vid samma tid 
förra året åkte en annan grupp ner och träf-
fade vår MCDO och lade då grunden till det 
som nu blivit ett utbyte. Och vårt mål är att 
vi i sommar ska kunna ta hit våra vänner från 
Uganda och fortsätta utbytet.  

När jag tänker tillbaka på resan är dagarna 
i Rwanda något som gjorde stort intryck. Vi 
besökte där museum och minnesplatser från 
folkmordet 1994. Dessa berörde mig och det 
är svårt att förstå hur detta kan ha hänt så 
nyligen. De flesta människor vi mötte i landet 
var ju med när det hände och man undrar hur 

de har kunnat gå vidare med sina liv. 

Jag tar också med mig minnen av diskus-
sionerna vi hade med ungdomsgruppen från 
MCDO. Jag minns särskilt när vi pratade om 
4H-företag och att de vill använda samma 
koncept för att få ungdomarna där att skaffa 
en inkomst och lära sig hur företagande fung-
erar. 

Vi passade under resan även på att turista en 
del och vandrade i bergen för att se bergsgo-
rillorna (som bara finns i den delen av värl-
den) och åkte på safari ute på savannen. 

Detta var en kort summering av vår resa, för 
er som vill läsa mer om vårt utbyte vill jag 
tipsa om vår blogg med4htilluganda.blogs-
pot.se där det står mer om vilka vi är och vad 
vi gjorde på utbytet. 

Text och foto:  
Lisa Gottfridsson, Halland
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Uppgift!
Fokusera på positiva ord och diskutera orden nedan:  
 

Respektera     Uppskatta     Uppmuntra     Inkludera     Välkomna  
 

Hur hänger de ihop? Vad har de för betydelse i vår klubb/förening?

Volontär i Namibia
När Joakim Widerström, från 
Almviks 4H-klubb,  firade jul- 
afton på Frankfurts flygplats helt 
ensam visste han inte vad hans 
livs äventyr skulle bjuda på. Nu 
vet han. Efter att ha spende-
rat fem veckor i Namibia som  
volontär på Harnas Wildlife Foun-
dation konstaterar Joakim att 
han fått prova på sitt drömyrke.  

Att det var fart och fläkt  
under resan råder det inga tvivel om. 
 - Ingen dag därborta var lik någon  
annan, vi gjorde alltid något nytt! Ibland 
åkte vi ut på forskning och tittade på 
de vilda geoparderna för att se hur de 
mådde, om de hade tagit något byte el-
ler liknande. Sen kunde vi göra allt från 
farmwork till att åka med på de guidade tu-
rerna med turisterna på gården, säger Joakim.  
 
Joakim var en del i det dagliga arbetet på gården. 
 - Förberedelse av djurens mat, food prep, var 

det jag gjorde mest. I samband med detta städa-
de vi även till djuren. Vi var fyra lag och jag var 
team leader i laget Snoobabs, fortsätter han. 
 
Äventyret i Namibia var  
något som Joakim längtat efter länge. 
 - Jag har funderat på att göra detta länge. 
Redan innan jag gick med i 4H. Mina  
älskade föräldrar stöttade och pushade mig 
så att jag tog steget och åkte, berättar Joakim.  
 
Joakims reste genom en orga-
nisation som heter GoXplore. 
 - De har ett jättestort urval av olika projekt 
och volontärarbeten. De tog bra hand om en 
innan resan och hjälpte till med allt från visum 
och flygbiljetter samt transport i Namibia.  
 
Att planera sin resa är en bra sak att göra menar 
Joakim, även om han själv inte lever som han lär.  
 - Jag själv planerade inte så mycket. Det är 
lite så jag väljer att resa. Att ta saker som de 
kommer. Jag tycker själv att det blir den bäs-
ta upplevelsen, säger Joakim och skrattar lite. 
 
Att spara pengar var däremot något han gjorde. 
- Spara mäktigt med pengar! Jag själv spendera-

de mycket på denna underbara resa. Titta även 
upp vilka vaccinationer som behövs i god tid.  
 
Resan innehöll många ögon-
blick fyllda med glädje. 
 - Jag har träffat och jobbat med folk från 
hela världen. Jag har jobbat med lokalbefolk-
ningen. Alla kunde inte så bra engelska men 
trevligare och gladare människor får man 
leta efter. Det bästa med resan var definitvit 
att träffa alla människor, påpekar Joakim. 
 
Joakim berättar att det ock-
så fanns stunder då han sörjde. 
 - Den jobbigaste punkten var att åka 
hem efter fem veckor. Att lämna ett 
land som jag lärt mig att älska och ett 
jobb som är som ett drömyrke för mig.  
 
Vad vill du säga till dem som  
funderar på att åka på en sån här resa? 
 - Slutligen så säger jag nog som GoXplore  
säger! Dare to GoXplore! Våga åka!
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”Den jobbigaste punkten var att åka hem efter fem veckor. 
Att lämna ett land som jag lärt mig att älska”

Text: Elin Nilsson, Riksförbundet  
Foto: Joakim Widerström, Skåne

Internationellt
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Internationellt

Kärleken vet 

I augusti 2014 fick de  
tvillingar. I maj lovar de  
varandra evig trohet. Det är 
inte alla internationella arrang-
emang som resulterar i stor-
slagen kärlek. Men för Anita 
från Norge och Martin från  
Sverige var ett Europeiskt 
rally starten på deras resa.  
 
Martin och Anita kunde väl aldrig 
ana vad 4H-livet skulle medföra när 
de gick på sina första klubbmöten. 
    -Jag startade i Tofta 4H, Halland, i mit-
ten på 90-talet. Om jag minns riktigt så 
var det en skolkampanj som fångade mitt 
intresse. Var med i klubben några år, innan 
den blev nedlagd. Efter ett par år skulle 
klubben startas igen och då var det jag 
och några kompisar som startade. Efter 
det har det rullat på. Gick med i Varbergs 
Kretsstyrelse, olika kommitteer i Varberg, 
länsförbundsstyrelsen i Halland och däref-
ter riksförbundsstyrelsen, berättar Martin.  

För Anita var det hennes två äldre sys-
kon som inspirerade henne till att 
gå med i norska Bjerke 4H-klubb. 
    - Jag var 9 år när jag bestämde mig 
för att gå med. Där var jag medlem tills 

jag blev 18 år då vi enligt tradition går 
med i regionens ”äldreklubb”. I den är 
jag fortfarande medlem, säger Anita. 

Både Anita och Martin hann uppleva flera 
europeiska rallyn innan de båda träffades. 
    -Våren 2008 blev jag kontaktad av 
Riksförbundet som undrade om jag ville 
delta på det europeiska rallyt i Schweiz, 
naturligtvis ville jag det. Tillsammans 
med tre andra svenskar representerade 
vi Sverige. Ganska fort blev det svenska  
teamet goda vänner till det norska tea-
met. När vi alla lämnade Schweiz var 
vi medlemmar i den nystartade klubben  
"SweWay". Under året som gick kom 
norrmännen till Halland för att fira mid- 
sommar och vi svenskar intog Oslo för att äta 
ett klassiskt norskt julbord, säger Martin.  
 
Anitas bror Trond var den som 
kopplade samman kärleksparet. 
    - Sommaren 2007 fick jag frågan om jag 
ville vara med på Europeiskt Rally i Tysk-
land, vilket jag blev med på. Jag tyckte om 
arrangemanget och tipsade min äldre bror 
Trond om att han borde åka. När rallyt  
arrangerades  i Estland 2009 tyckte Trond 
att både han och jag skulle åka, berättar 
Anita.

Och visst blev det så att de åkte. 
  -Jag och Trond, som var teamleader för 

Norge, slog oss ihop och arrangerade en 
gemensam resa till Estland. På Stockholms 
Central möttes Svenska och Norska 4H 
igen. Och där stod hon; Anita, Tronds sys-
ter. På båten från Stockholm till Tallinn 
åt hela gruppen middag och lärde känna  
varandra, säger Martin. 

Anita och Martin gjorde omedelbart  
intryck på varandra och än idag minns 
de var de tänkte när de såg varandra. 
   - Hon där ser trevlig ut, henne ska jag 
lära känna, tänkte jag, avslöjar Martin. 
Martins leende var det som  
fångade Anitas uppmärksamhet. 
   - Han log massor och var utåtriktad,  
berättar hon. 

Under veckan i Tallin byggdes starka  
relationer mellan de båda länderna 
och ”Sweway” fick fler medlemmar. 
När rallyt led mot sitt slut och Anita 
och Martin skulle skiljas åt hade de  
redan nya tillfällen att ses inplanerade. 
 
     - Efter rallyt så samlades SweWay till en 
helg i Göteborg. Efter denna helg besökte jag  
Anita i Norge ett par gånger, berättar Martin. 
 
Året gick och sommaren 2010 så  
arrangerade Sveriges 4H det euro- 
peiska rallyt i Halland. Då deltog  
Anita igen, denna gång som teamleader. 
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”Veckan efter rallyt ringde jag  
Anita för att höra vad jag skulle ha 
med mig i flyttlasset. Stekpanna, TV 
och tvättkorg behövdes”

inga gränser

 -Under veckan uppstod verkligen 
kemi och vi bestämde oss för att prova 
lyckan tillsammans, berättar Martin. 

När det steget var taget fanns 
det inte mycket att vänta på. 
   - Veckan efter rallyt ringde jag Anita för 
att höra vad jag skulle ha med mig i flytt-
lasset. Stekpanna, TV och tvättkorg behöv-
des. 

I oktober 2010 lämnade Martin sitt hem-
land för att bosätta sig i staden Ski, som 
ligger cirka 20 minuter söder om Oslo.
   -Idag bor vi i ett radhus. När vi flytta-
de ihop hade Anita en bostadsrätt på 42  
kvadratmeter.

Att det blev Norge de bo- 
satte sig i var inget svårt beslut.  
   - Det var inte så svårt att välja land. 
Anita hade en bostadsrätt och fast jobb i 
Norge. Och det är enklare att hitta ett jobb 
i Norge, berättar Martin som omgående, 
efter flytten, fick jobb på Clas Ohlson.  
 
Många ungdomar söker-
sig till Norge för att jobba. 
   - Norrmän älskar svenskar. Svenska 
ungdomar har ett bra rykte och är om-
tyckta av arbetsgivare. Norrmän har inga 
problem att förstå svenska och du som 

svensk kommer fort in i språket. I de större 
städerna finns det en stor andel svenskar, 
säger Martin som samtidigt vill uppmana 
ungdomar att vara kritiska:
   -Ett tips till ungdomar som åker till 
Norge för att jobba är att inte ta första 
bästa jobb, undersök vilka rättigheter du 
har. Även om lönen ser bra ut med svenska 
ögon, så kanske du har krav på mer?

Att hitta boende i Norge kan vara lite  
klurigt.
   -Bostadsmarknaden är lite annorlunda 
än i Sverige; man har inte kommunala 
hyresrätter utan det vanligaste är att man 
äger sin egen bostad. Om man önskar att 
hyra så gör man det av privatpersoner, och 
hyran är ganska hög, berättar Martin. 

I övrigt skiljer sig inte livet i Norge så 
mycket från livet i Sverige. Paret har inte 
stött på några större kulturkrockar.
     -Skillnaden mellan Sverige och Norge är 
inte så stor. Språken är lika och samhället 
fungerar ungefär på samma sätt. Det som 
skiljer lite är matkulturen. I Norge äter 
man smörgåsar till lunch medan vi ofta 
äter tillagad mat i Sverige. Jag tycker också 
att norrmän generellt är lite mer positiva 
till livet, säger Martin.

Det tar endast 3,5 timmar att köra 

mellan Varberg och Ski vilket gjor-
de att Martin inte upplevde det 
som så tufft att lämna sitt hemland. 
 -Det är kortare än mellan Stock-
holm och Varberg. Naturligtvis var 
det inte så lätt att lämna det sociala 
man hade i Varberg, men det gick bra. 
 
Och visst har det gått bra för paret. 
   -I januari 2014 förlovade vi oss och i 
augusti blev det dubbel lycka då familjen 
på två blev fyra, berättar de.

Tvillingarna Aurora och Olivia föddes 10 
augusti 2014 och nu stundar alltså bröllop 
för 4H-paret. 
   -Bröllopet är planerat till den 23 maj, 
avslöjar de.

En sak är säker gällande detta inter- 
nationella par: Kärleken vet inga gränser. 

Text: Elin Nilsson, Riksförbundet  
Foto: privata
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Familj: Sua Nilsson, 38år, sambo Göran 48år,  
barnen Felicia 13år och Filip 5år
Husdjur: tre kaniner
Bor: Litet hus på landet utanför Alingsås
Värdfamilj: 2013, 2014 och 2015!
4H-klubb: Tånga Heds 4H-klubb och Tånga Heds 4H- 
gård

Vilka är vi?

2013 tog vi emot Cindy från Taiwan, vår för-
sta IFYE. Sommaren 2014 fick vi återigen möj-
ligheten att vara värdfamilj. Att stå där igen på 
stationen i Alingsås, fyllda av förväntan och 
virvlande tankar, mötte vi nu en trött men glad 
Eliza från Virginia, USA. Eliza bodde hos oss i 
14 dagar men oj vad tiden gick fort. 

Eliza visade bilder och foton av sitt hem, sin familj och USA. Vi 
fick uppleva ett land till utan att behöva resa själva! När Eliza 
skulle vidare till nästa värdfamilj sa Göran och barnen hejdå 
hemma och jag fick själv köra Eliza till tåget. Detta är klart det 
jobbigaste med att vara värdfamilj, att säga farväl. Jag lovade 
mig själv att inte gråta, men det gick inte för tårarna rann på 
oss båda. 

 
Trots det jobbiga med att behöva säga hejdå så har dessa två 
somrar varit bland de bästa somrarna i vårt liv! Så underbart 
kul vi har haft och det är som att själv åka iväg och uppleva nya 
platser och saker fast man är kvar på hemmaplan. Man får ta 
del av en annan kultur, nytt språk och en annan familjs liv. Vi 
har fått chansen att lära känna två underbara tjejer och vi har 
fått visa Cindy och Eliza runt i vårt närområde, visat Alingsås 
med omnejd, vi har gjort allt från badat i sjön, haft vattenkrig, 
besökt Tånga Heds 4H-gårds lägerverksamhet, gjort mindre ut-
flykter och vanliga hushållssysslor. Vi själva fick ut så mycket 
mer av att visa dem runt och besöka platser och se på saker från 
ett annat perspektiv, för vi tänker inte alltid på vad vi själva har 
runt oss. 

Vi fick också möjligheten att fira både Cindy och Elizas födelse-
dagar då de båda fyllde år under vistelsen hos oss. Vi fick visa 
hur en svensk födelsedag kunde gå till. Det var väldigt upp-
skattat från båda två och tänk vad roligt det var när vi sedan 
slapp laga maten och blev bjudna på en soppa från Taiwan och 
amerikanska blåbärspannkakor med lönnsirap från USA. Det 
var mumsigt! Man behöver inte göra en massa saker hela tiden 
heller utan bara vara som vanligt, göra det man brukar göra. En 
mysig kväll hemma, i soffan, med godis och en film är även det 
guld värt. 
 
Man skapar minnen för livet och för oss har det inneburit två nya 
familjemedlemmar och livslånga vänskapsband. Barnen har ock-
så lärt sig väldigt mycket och för vår dotter Felicia som har haft 
det kämpigt med engelskan har det inneburit att hon nu förstår 
och vågar prata så mycket mer. Det gav henne ett större självför-
troende och bättre betyg i skolan. För Filip har det inneburit att 
han fortfarande rabblar fraser på Taiwanesiska och engelska. Vil-
ka 5-åringar gör det? Och så undrar han när de kommer tillbaka. 
Så funderar ni på att vara värdfamilj, tveka då inte!  
Det spelar inte någon roll om ni bor i en pytteliten lägenhet 
eller i ett stort hus. Så ta nu chansen, gör som vi och var värd-
familj sommaren 2015 och skapa minnen och vänskap för livet! 

Text och foto: Susanne Nilsson, Älvsborg

Att knyta livslånga vänskapsband

Vill du vara värdfamilj? 

Kontakta Elin Nilsson på  

Sveriges 4H:s Riksförbund!

Tel: 073-7659230  

Mail: elin.nilsson@4h.se

”Jag lovade mig själv att 
inte gråta, men det gick 
inte för tårarna rann på 

oss båda”

Internationellt
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Epilog. Den 8 augusti 2014 åkte en 
grupp 4H-ungdomar från Sverige till 
Tanzania på ett 2 veckor långt även-
tyr. Syftet var att utbyta kunskap och 
erfarenheter med Tanzanias 4H, få 
lära sig om landet samt, till en viss 
liten del, lära sig om Afrika. Även 
personlig utveckling låg inbakat i 
resan vare sig man ville eller inte. 

Detta stycke av text är skrivet ur min syn-
vinkel och jag hoppas att jag kan få in även 
andra nyanser av vår resa än just att allt var 
toppen och fantastiskt. Missförstå mig rätt. 
Toppen och fantastisk var resan.

Nyans. Afrika är inte som vi lär i skolan. Det 
finns länder i Afrika. Tanzania är ett av dem. 
Och alla länderna ser olika ut, vissa saker har 
de gemensamt men på vissa sätt är de helt 
olika varandra. Vissa saker liknar Sverige och 
vissa inte. Det är alltså omöjligt att sätta en 
generell bild av Afrika. Men just den där ge-
nerella bilden jag fick i skolan var att det bara 
fanns svält, fattigdom och förtryck. Afrika är 
inget hopplöst fall. Det finns glada människor, 
glada framåtsträvande människor, Tanzania 
är ett land som utvecklas i full fart.
 
Vad jag förstod efter den korta tiden jag var 
där är att de har blivit lurade, landet har bl.a. 
skrivit på dåliga avtal gentemot företag som 
har utvunnit naturresurser. Dessa avtal har 
lett till att de inte fått in den “skatt” till staten 
de räknat med. Men via mer utbildad befolk-
ning ökar kunskapen om hur det ska se ut och 
tillsammans med mer reko företag tas nu nya 
avtal fram som ska gynna landet Tanzania be-
tydligt mer och göra att de ska få betalt för 

sina resurser.

Nyans. Vad kände jag när jag var där? 
Jag tänker på den roll som vi hade på 
denna resan. Visste vi vad vi gjorde? Nja. 
Det blev iallafall inte som jag tänkte mig. 
Konstigt? Nej. Så brukar det väl vara. 

Inte för att låta klyschig men resan var alla de 
där sakerna som fantastisk, rolig, intressant 
och spännande. Låter kanske som vilken resa 
som helst eller hur? Skillnaden var, som jag 
kände det, att vi var ett gäng ungdomar som 
reste dit för att utbyta erfarenheter om 4H,
samhället och livet. Men det kändes  
oftast som att vi bara var på ett studiebesök. 
Många intressanta studiebesök visserligen, 
men som slutade minst hälften av gång-
erna i att vi satt i den sitsen att vi skulle bli  
finansiärer för något projekt eller liknande.  
Antingen representerade vi oss själva som 
den rika människan ifrån väst, eller som or-
ganisationen 4H. Vi skulle bidra både till 
det ena och det andra. Fast bara rent eko-
nomiskt. Som att vi skulle göra rätt, där de 
stora företagen misslyckats. Men vi hade 
varken mycket pengar att dela ut eller ett 
större ekonomiskt bidragsprogram ifrån Sve-
riges 4H att delge. Det var ju inte meningen 
med resan. Meningen var ju att vi skulle ha 
utbyte med Tanzania, alltså att de berättar 
om sig och vi om oss. Både historia och nu-
tid. Det ekonomiska kom i vägen för utbytet.  
 
Tyvärr får jag en känsla av att mycket av de-
ras system är uppbyggt på denna tankegång, 
att vi, västvärlden, kommer med pengar och 
där har man delvis fastnat och har då problem 
att ta sig framåt och bli självförsörjande. Jag 
tror att det är viktigt att vi i väst måste förstå 
att donationer som inte har inriktingen att bli 

självhållande idéer och projekt inte kommer 
fungera i längden. Ett exempel är att staten 
Sverige ger Tanzania ett statsbudgetstöd via 
en institution där flera andra stater också do-
nerar. Denna institution framför även gemen-
samma krav och önskemål ifrån dessa stater 
om vad pengarna ska gå till. Institutionen vet 
också vart det behövs pengar tack vare ett 
nära samarbete med staten Tanzania. Detta 
ekonomiska stöd har funnits sedan 70-talet 
och kommer fortsätta in i framtiden, just av 
den anledningen att man vill komma till en si-
tuation då stödet inte behövs längre eller kan 
trappas ner. Tar man bort det idag skulle Tan-
zania få stora problem. Långsiktighet.

Nyans. Misär eller glädje? Båda finns i Tanzania. 
Det finns partier, grupper, sammanslutningar,  
skolor, tänkare. Alla dem gör faktiskt Tan-
zania till ett land att kunna leva i, det är ett 
samhälle. Visst har de problem med korrup-
tion, budgetprioriteringar, sjukvårdsfrågor, 
skola etc. så som vi har även i Sverige. Det 
finns asfaltsvägar, grusvägar, vägarbeten, hus- 
byggnationer, mobiltelefoner, 3G-täckning, 
åkrar, skog, vatten, hav. Det är civiliserat. Det 
är dags att sluta behandla dem som ocivilise-
rade och det är dags att sluta stänga dem ute.

Epilog. Detta är både en sammanfattning och 
en reflektion. Jag vill absolut påminna att det 
är mina aktuella tankar och observationer 
och de är alltså inte skrivna i sten. Det är fun-
deringar och uppmaningar och tankar som 
jag kan komma att förändra i framtiden, så se 
detta redan nu som ett historiskt dokument.
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Text och foto: Louise Runevad

Text: Tobias Hedin, Älvsborg 
Foto: Louise Runevad, Halland

Nyanser av Tanzania

Fler tankar
Tanzania utbytet var en fantastisk resa att göra. Vi lärde 
oss massa saker om den afrikanska kulturen! Vi provade 
på nya saker och lärde oss mer om 4H i Tanzania, allt var 
inte en dans på rosor! I Afrika stressar man inte i onödan 
vilket är svårt för oss ibland. Men allt löser sig alltid för 
med två fantastiska ledare och 8 fantastiska deltagare gjor-
de vi det bästa av alla stunder! Skulle lätt göra om det igen!  
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Sune i Sund eller som det stod 
på ID handlingen; Sune Lars-
son, har hastigt lämnat oss.  
Efter bara några dagars sjuk-
dom dog Sune i Sund den  
1 januari 2015 i en ålder av 71 år. 

Sune var den verklige kämpen för JUF:s verk-
samhet och då speciellt brukshästverksam-
heten. Redan i sin ungdom började han 
att hjälpa grannarna med att kupa potatis 
med sin ponny. Under ett antal år drev han 
en ridskola. Han var med på de körkurser på 
Strömsholm, som Bengt ”Blomman” Blom-
qvist höll, där man även körde fyrspann. 

Under många år körde han i skogen med 
häst vid sidan av sitt arbete som lant- 
brukare. Han åtog sig även uppdragskör-
ningar för bröllop och lucia. Dessutom ord-
nade han kurser för inkörning av häst och 
körkurser, framförallt inom skogskörning. Han 
tävlade på DM nivå i hästplöjning och skogs-
körning. Han läste allt vad han kom över om 
häst och hästkörning och byggde på så sätt 
upp ett stort kunnande.

När JUF började med sin brukshäst-
verksamhet, som Sture Magnus-
son drog igång, var det naturligt för 
Sune att engagera sig i detta arbete.  
 
Sune hade en fantastisk förmåga att  
engagera andra brukshästintresserad att  
arbeta för JUF:s brukshästverksamhet. För 
Sune fanns det aldrig några svårigheter, han 
såg bara möjligheter. Från 1986 har han  
varit den drivande kraften att arrangera DM 
för JUF:s brukshästtävlingar i Södra Älvsborg 
och de allra flesta av dessa genomfördes 
på hans gård Sund i Örby. Han fixade allt från 
tävlingsplats, engagerade medarbetare 
ordnade sponsorer, utställare, tiggde priser, 
fixade serveringen, fungerade som speaker.  

Hans stora organisationsförmåga och att få 
alla att ställa upp för ett gemensamt mål 
gjorde att Södra Älvsborgs JUF kunde ge-
nomföra SM i brukskörning 1988 och i skogs-
körning 1992 och SM i brukskörning, bruksrid-
ning och skogskörning 2002.
2004 stod JUF utan arrangör för SM plöj-
ningen. Distriktet i Södra Älvsborg var inte 
beredda att med så kort varsel åta sig ett 
så stort arrangemang, efter att bara två 

år tidigare genomfört ett stort SM arrang-
emang. Sune som aldrig såg några svårig-
heter utan bara möjligheter blåste liv i en 
vilande avdelning, Öxabäcks JUF-avdelning 
och tillsammans med ett litet antal med- 
arbetare genomfördes tävlingen. Det inne-
bar att Sune ordnade markvärd, sponsorer, 
skapade en organisation och genomförde 
tävlingen med några månaders varsel vilket 
normalt kräver mer än ett års förberedelse. 
Dessutom blev det en mycket lyckad tävling 
både tävlingsmässigt och ekonomiskt. 
 
Sunes kunnande och engagemang har 
också tagits i anspråk som speaker vid ett 
otal SM och DM tävlingar i JUF:s regi. 
Sune lämnar ett oerhört stort tomrum efter 
sig, som det är omöjligt för någon att fylla 
med den energi och det engagemang han 
haft för JUF:s brukshästverksamhet i Södra 
Älvsborg. 

En verklig JUF-kämpe har lämnat oss

Text och bild: 
Sven-Olof Salomonsson och Sune Carlsson
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Vår = Stämmotider
Glöm inte att skicka in årsmötesproto-
koll och verksamhetsberättelse samt 
listor på vem som är vad i distrikt och 
avdelningar med kontaktuppgifter, 
gärna mejl, till JUF kansliet.  På så vis 
kan kommunikationen mellan kansliet 
och distrikt/avdelningar förbättras.

Förbundsstämman  
Hålls 27-28 juni i Katrineholm (Pro-
gram och kallelse kommer, kolla på 
hemsidan.)

Har ni nåt på G?
Då vore det ju toppen om det kom 
in i JUFs kalender på hemsidan. 
Skicka ett mejl eller ring så lägger vi 
in det.

Till er som inte meddelat 
er mejladress till kansliet – 
gör gärna det!
En insamling av mailadresser har 
påbörjats för framtida e-utskick.

Motioner
Tänk på att lämna in motioner som 
önskas tas upp på Förbundsstäm-
man innan 1 maj. Passa på att läsa 
stadgarna, de finns på www.juf.se. 

Tips: Längst ner i menyn till vänster 
finns länkat till flödet på JUFs Face-
booksida. För er som inte är medlem-
mar i Facebook kan ni ändå klicka på 
de inläggen för att ta del av dem och 
JUF:s Facebook sida.
 
 

Under fliken Brukshäst finns bl a aktuella 
Tävlingsregler, Protokoll, Domarlistor, 
Tävlingsredovisningsblankett och be-
skrivning hur resultat från DM-tävlingar 
ska redovisas till Svenska Hästavelsför-
bundet. Under fliken Plöjning finns det 
mycket matnyttigt, bland annat de ak-
tuella Tävlingsreglerna samt protokoll. 

På hemsidan händer det - www.juf.se

SM i Plöjning kommer gå av stapeln i oktober på Skyllbergs 
Gård, ca 1 mil norr om Askersund. Håll utkik på hemsidan, 
www.juf.se, för exakt datum.

Skriv upp i kalendern

Kom ihåg detta

SM i Brukskörning, Bruksrid-
ning och Skogskörning  

Årets SM arrangeras på Kils 
Hästcenter i Hannäs den 15-16 
augusti. 

VM i plöjning 3-4 oktober 

Årets VM i plöjning går i vårt 
grannland Danmark. Förbundet 
kommer arrangera bussresa till 
tävlingarna så vi kan heja fram 
våra Svenska ekipage. Mer info 
kommer. Håll utkik på hemsidan.

Jordbrukare Ungdomens Förbund 
Box 2022 

641 02 Katrineholm, Sweden 
 

Besöksadress: Stora Malmsvägen 
7, Katrineholm 

 
Phone: +46 (0)150 50390 

Mobile: +46 (0)70 330 22 62 
Email: juf@juf.se 
Web: www.juf.se 

www.facebook.com/juf.se 
Skype: jufjohanna1 
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Alice Gustafsson
21 år från Skaraborg.
Tog examen på kusk- 

utbildningen på Strömsholm 
våren 2014. Tyckte utbildningen 

var bra, fick mycket kontakter 
och mycket tid i tömmen. Lärde 
sig mycket körning och även att 

instruera. Uppväxt med Nord-
svenskar, fattade tycke för arden-
nerhästen under utbildningen. Har 
nu två egna och en nordsvensk, 
eller nordis som de också kallas. 
Alla är unghästar så de kör Alice 

in och vidareutbildar själv. 

Framtidsplaner
Börjat plöja, mål att ta sig till SM 
i plöjning med sina egna hästar. 
Starta häst-företag i framtiden.

Maria Nordqvist
Maria Nordqvist är född -63. 

Jobbar hemma på den egna 
gården i Orsa med mjölkkor 

och har turridning sommarhalv-
året.

Mina intressen är djur, främst 
hästar och kor, husrenovering, 

handarbete.
 

Brinner för följande frågor:  
Bevara den gamla kunska-

pen om att använda hästen i 
arbete.

 
Framtidsplaner 
Utbilda en ny fjording, se om 
hon kan bli i klass med min 

gamla Ia.  Eventuellt köra in min 
kviga Kakan. 

Viktor Persson     
Födelseår: 1994 

 
Intressen: Motorsport, Hästar, 

Lastbilar, Musik 
 

Brinner för följande frågor:  
Få tillbaka brukshästen i ar-
bete, som ett miljövänligare 
alternativ, i större utsträckning 
både på landet och i städer. 

 

Framtidsplaner
Fortsätta bygga upp mitt före-

tag och uppleva världen.

Nya medlemmar i brukshästkommittén
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Ringarums JUF bjöd in till  
luciafirande och amatörteater 
i Mixdala bygdegård 

Det var många som ville se föreställningen, 
trots att det ges totalt fyra föreställningar var det 
nästan kaos i bygdegården. 

I pausen när alla ville fika vid kaffeserveringen fick 
JUF:arna visa prov på att de inte bara är duktiga på 
att spela teater utan även kan administrera ett kaos.  

Ett luciatåg med Ella Rossander i spetsen inledde före-
ställningen, de sjöng traditionella lucia- och julsånger. 
Ordföranden i Ringarums JUF, Bosse Johansson, var kon-
ferencier, i hög hatt och frack presenterade han första 
numret. Det var inte bara skådespelarna som bjöd på 
teater, även konferencieren passade på att showa lite 
genom att byta outfit mellan presentationerna.  
 
Sammanfattningsvis – en uppskattad och glädjefylld 
show i vintermörkret. 

17
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Namn: Joakim Widerström 
Ålder: 23 år 
Bor: i Malmö
Aktiv i: Almviks 4H-klubb sedan 2009 där han sitter 
som suppleant i styrelsen. Även aktiv i Skånes länsför-
bundsstyrelse där han är ledamot. 
 
Favoritmat: Fläskpannkaka 
Favoritband: Dropkick Murphys, ett irländskt punkrock 
band. 

HALLå DÄR

 
Text: Elin Nilsson, Riksförbundet 

Foto: Joakim Widerström

Joakim Widerström som för andra gången 
är med och arrangerar LPK, ledarskap- 
och paintballkurs.
Det är andra gången ni arrangerar detta. Är det på väg att bli en tradi-
tion? 
   -Ja, det är väl tanken i alla fall. Första gången vi testade var det bara 
Skånes- och Jämtlands län med och vi hade jätteskoj så nu tar vi det 
vidare. 
 
Hur går denna kurs till? 
   - Huvudfokus ligger på paintball förstås. Första dagen spelar vi bara 
mot varandra och andra dagen deltar vi i ett större spel. Vi som arrang-
erar detta delar upp deltagarna i blandlag och mycket av ledarskaps-
övningarna kommer naturligt när deltagarna väljer sina positioner, 
pratar taktik och så vidare. 
 
Okej, så det är inga rena teoripass? 
   - Det kommer att vara rena teoripass om vad paintball handlar om, 
lite historia och sen säkerhetsinstruktioner. Vi bygger in ledarskap i 
kursen för att ge deltagarna möjlighet att själva upptäcka ledaren inom 
sig. 
 
Det låter spännande. Kul med variation. 
   - Ja, det var dags att tänka utanför lådan. Dags för något nytt. 
 
Lycka till! 

-Tack! 

IFYE-dagar är dagar man alltid minns

Inga-Britt Olofsson Jagerstam från Skåne var IFYE i USA 
för 52 år sedan. Här ses hon, i rosa t-thirt, på Världs- 
konferensen för IFYE:s i Thailand.

Jag var IFYE 1962 till USA i sju 
månader. Jag hade 7 familjer och 
fick  uppleva hur de levde och tänk-
te, som familjemedlem. Efter 52 år 
har jag kontakt med tre av dem.  
 
IFYE utbytet ger dig vänner för livet över hela 
världen. Du lär ett nytt språk vilket ger dig 
större möjligheter på arbetsmarknaden. Själv 
fick jag ett arbete för FN i Malawi, där jag var 
i 3 år. Detta hade för min del inte blivit av om 
jag inte fått den fantastiska erfarenheten att 
lära mig ett nytt  språk och kunna använda 
det nästan felfritt. 

Du får också möjlighet att åka på  IFYE-
konferenser runt om i Europa och till Världs-
konferenser vart femte år. Senast var det 
i Thailand och på dessa träffar du männ-
iskor från olika delar av världen som kan-
vidga ens vyer och man får en annan för-

ståelse för olika sätt att leva och tänka.  
Vi har tagit emot 6 utbytesstipendiater i vårt 
hem. En otrolig upplevelse inte minst för vår 
dotter som inte var gammal, omkring 3 år, första 
gången. Hon lärde sig engelska ganska snabbt. 

Vi har besökt en del av våra stipendiater se-
dan i deras hemländer såsom USA, Island, 
Luxemburg, Wales, Nederländerna och Scott-
land. De har också kommit hit på återbesök. 
 
Alla ni ungdomar som har möjligheten att 
åka- tag chansen. Det är ingenting ni kom-
mer att ångra. 4 av mina 5 syskonbarn har 
varit IFYES i olika länder och det har gett 
dem erfarenheter de inte vill vara utan. 

Text och foto: 
Inga-Britt Olofsson Jagerstam, Skåne

”Själv fick jag ett arbete för FN 
i Malawi, där jag var i tre år”
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av Jenny Berggrund

ISABELLESHÖRNA
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Gör dina egna kylskåpsmagneter

Magnet
limpistol

ugnsäkerform/ plåt
ugn 

hobbyfärg

1dl vatten 
2dl mjöl
1dl salt

1msk olja

DU BEHÖVER

Nu är det bara att limma fast magneten på baksidan på din figur 

1

2

3

4

Blanda ihop alla torra ingridienser först, tillsätt sedan vattnet och oljan. 
Knåda ihop detta till en bra deg. 
Nu är det dags att göra dina fugurer som du vill ha som magneter på kyl-
skåpet, tänk på att de inte får bli för stora. 

Efter att du ha gjort alla dina figurer så lägg dem på en plåt eller i en ugn-
säker form.

Ugnen ska vara på 100 grader när du sätter in figuterna och där ska de va 
i 1 timme. Om de fortfarande är fuktiga på undersidan när du tar ut dem, 
vänd på dem och sätt in dem 1 timma till.

När de är helt torra så är det dags att måla dem som man vill, och låta 
dem torka.
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POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Avsändare: Klöverbladet, Box 2012, 
641 02 Katrineholm


