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Stolta över att vara vi
På sidan 10 i detta nummer kan du 
läsa om Johan Gunnarsson och hans 
fantasiska resa fram till sig själv. Vi har 
mycket gemensamt, jag var också den 
mobbade under skoltiden och har ock-
så fått kämpa med att hitta tillbaka till 
min självkänsla. Det känns skönt att i 
efterhand veta att det finns en väg ut 
ur en situation som känns helt hopplös.  
 
Att skaffa vänner och få uppskatt-
ning i ett annat sammanhang än sko-
lan var för mig, Johan och många 
andra en viktig krockkudde mot 
verkligheten under uppväxten. 
Det är här vi som organisation och 
alla vi som lägger ner mängder av 
ideella timmar gör den största insat-
sen för samhället. Vi skapar mening 
och sammanhang för många. På detta 
sätt och många andra bidrar vi till 
att göra världen lite bättre, varje dag. 
 
Idrottsrörelsen gör också ett bra arbete 
här, men det är inte alla som känner sig 
hemma där. Vi inom övrig ungdoms-
verksamhet är ett viktigt och komplet-
terande alternativ, därför är det tråkigt 

att det stöd från staten som ges till den 
övriga ideella ungdomsverksamheten är 
så mycket lägre än det som idrotten får.  
 
LSU – Sveriges Ungdomsorganisatio-
ner – har gjort en utredning och kom-
mit fram till att stödet per deltagare till 
idrottsföreningars barn- och ungdoms-
verksamhet är ca 3,7 gånger större än 
det stöd vi övriga får. Därutöver finns 
ett antal skattelättnader för idrottsför-
eningarna som inte vi andra får ta del av. 
 
Just nu driver LSU en kampanj vid namn 
#dubblastödet för att politikerna ska få 
upp ögonen för att vår verksamhet är 
viktig och behöver en stabil och förut-
sägbar statlig finansiering, du kan läsa 
mer om den på www.dubblastodet.se.  
 
Detta blir min sista ledare i Klöver-
bladet, på stämman i sommar läm-
nar jag över ordförandeklubban till 
yngre och piggare krafter. På den 
budkavel som förs per cykel mel-
lan stämmorna står ”Det är ungdo-
mens sak att gå framåt med kraft, 
när de gamla och tröttade tveka.”.  

Nu är det dags för mig att räkna mig till 
de gamla och tröttade. Det kommer att 
kännas rätt tomt att inte längre vara en 
del av riksförbundsstyrelsen efter 12 år, 
men risken är överhängande att jag ändå 
dyker upp lite här och var framöver. 
 
Jag har inte tatuerat in mina motton 
på armarna som Johan gjort, men 
jag är trots det också stolt över att 
vara jag, stolt över att Johan är Johan 
och stolt över hela 4H och allt vi gör. 

Vi ses och hörs framöver!

Temat för detta nummer är självkänsla, för oss 4H:are kan det sägas vara kombinationen av 
Hjärta och Hälsa.

Erik Johansson, 
Ordförande Sveriges 4H
erik.johansson@4h.se



3

Varje fredag har vi på Skälby något som  
heter fredagskul, vi hittar på massa olika  
saker. Det är vi medlemmar som får önska 
vad vi ska hitta på under fredagskul.

Denna gången var det dags för voltige, det är när man gör 
konster på hästens rygg. Man kan göra det när hästen står 
still eller skrittar och travar, man får göra vilket man känner 
för om man vågar.

Man kan åka kana ner för rumpan eller bli uppslängd på 
halsen, jättekul är det. 

Text: Medina Karlsson, Moa Bäckström & Sara Fadel, Kalmar 
Foto: Isabelle Hall, Kalmar

Vårkänslor på Skälby 4H-gård

- Medina Karlsson 10 år & Moa Bäskström 11 år 

Under påsklovet hade vi äggjakt på Skälby 4H, vi blev upp-
delade i två lag inför jakten. Issa hade gömt äggen någonstans 
på gården och vi skulle hitta dessa lagvis. Det viktigaste i ägg-
jakten var att samarbeta med sina lagkamrater, så att alla fick 
vara med.

Vi letade efter hela gården och tillslut hade båda lagen hittat äggen, då satte vi oss 
i en stor ring och så delade vi på godiset så att det blev lika.

När vi alla hade mumsat färdigt så lekte vi flaggan i paddocken, det blev liksom 
två aktiviteter fast i en.

Text: Medina Karlsson, Sara Fadel & Moa Bäskström 
Foto: Isabelle Hall. Kalmar

Var gömdes äggen?

Voltige

57
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Kaninungar har 

fötts under våren

lamm förgyller nu 

dagarna på Skälby

busiga killingar finns nu 
att se på gården

”Vi testade att stå upp på Korp” 
- Medina Karlsson 10 år & Moa Bäskström 11 år 

Foto: Nina Borgström, Kalmar

Foto: Isabelle Hall, Kalmar

Foto: Isabelle Hall, Kalmar
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Sanda 4H vann  
Riksfinalen!
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riksfinalen. 

Den 27-29 Mars gick 2015-års upplaga av 4H-klubbarnas riksfinal av stapeln! I år tävlade elva lag om att 
få med sig den åtråvärda fanan hem till just sin klubb. Tävlingen består av tre delar: en teoretisk, en praktisk 
samt ett hemämne. I år hölls tävlingen för första gången på Ingelstads Naturbruksgymnasium utanför Växjö 
i Kronobergs län, på samma plats som rikslägret 2013! 

På fredagskvällen började tävlingen med 
den teoretiska delen. Lagen skulle då svara 
på frågor gällande 4H:s fyra profilområ-
den: Hem & Hushåll, Jord, Skog och 4H-
kunskap. En rolig anekdot var att vi i led-
ningsgruppen hade skrivit ut fel papper och 
lagen fick ta del av våra åsikter om vissa 
frågor i form av kommentarer som t.ex. ”för 
lätt”, ”bör bytas ut” och ”onödigt lång”.  

På lördagsmorgonen drog de praktiska sta-
tionerna igång! Återigen tävlades det inom de 
olika profilområdena och lagen stod nu inför 
olika uppgifter att lösa där samarbete, utfö-
rande och resultat bedömdes. Några exempel 
på stationer var: köra traktor igenom en hin-
derbana, gissa bajset, genomföra ett årsmöte 
för en klubb, sätta upp ett tält, duka för en tre-
rätters middag och såga av en stock. Självklart 

var ”4H visar och berättar”, eller demo som 
den också kallas, en av stationerna och där fick 
vi domare bl.a. lära oss att slå in paket, göra en 
nyttig smoothie och att dansa Zumba! 

Till kvällen dukades det upp för galamiddag 
och de uppklädda deltagarna serverades trerät-
ters. Två fantastiska hyllningstal, ett till man-
nen och ett till kvinnan, framfördes och även 
earth hour hann vi med att uppmärksamma. 
Efter middagen bjöds det upp till dans innan 
det var dags för det alla gick och väntade på: 
PRISUTDELNINGEN! 

Våra flitiga funktionärer jobbade stenhårt med 
att räkna ihop alla poängen i tid och när det 
var dags hade vi ett resultat! I toppstriden stod 
det tillslut mellan Skälby 4H ifrån Kalmar och 
Sanda 4H från Gotland, men det var Sanda 4H 

som lyckades skrapa ihop mest poäng under 
helgen och fick med sig fanan hem till ön. Ex-
tra glada blev de då det var Gotlands första 
fana någonsin! Stort Grattis!

Vi i arrangörsgruppen vill tacka alla deltagare 
och alla funktionärer som ställde upp under 
helgen. Utan er hade det aldrig blivit så bra 
som vi verkligen tycker att det blev. Vi hoppas 
att ni är lika nöjda som vi är med helgen och 
att vi får se er och många fler igen nästa år när 
landets bästa 4H-klubb åter ska koras! 

Text: Doglas Jonsson 
Foto: Filip Axbrink Jönsson och Martin Wilkens

5
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Självkänsla och självförtroende blandas 
ibland ihop, fast de inte riktigt är samma sak.  
    
Självförtroende har med prestationer att 
göra, alltså hur duktig du är på något 
och vad du själv tror att du klarar av. Ens 
självförtroende kan därför variera från dag 
till dag och situation till situation. Det finns 
också två andra ord som börjar på ”själv” 
som brukar kunna blandas ihop när man 
pratar om självkänsla, nämligen självbild och 
självsäkerhet. 

Självbild sammanfattar vem man tycker man 
är. Ens självbild kan till exempel bero på ens 
uppväxt eller intressen men den handlar ock-
så om hur man uppfattas av andra. Ett vanligt 
problem är att man anpassar sin självbild ef-
ter vad anses bra eller ”inne”. Men om man 
har svårt att leva upp till sin idealiska självbild 
kan det leda till att man får dålig självkänsla.  

Självsäkerhet är en yttre attityd man visar 
upp och den kan ibland vara motsatsen till 
god självkänsla. Till exempel om man beter 

sig överdrivet kaxigt i situationer där man 
känner sig osäker. Men i detta nummer ska vi 
inte gå närmre in på varken självförtroende, 
självbild eller självsäkerhet. Vi ska prata om 
självkänsla. 
    
Självkänsla handlar om hur man ser på sig 
själv innerst inne. Det är en inre känsla av att 
vara trygg i själv och känna att man duger 
precis som man är.

Självkänsla, självförtroende, självsäkerhet och självbild – vilka är skillnaderna? Varför är det viktigt med en 
bra självkänsla?

Självkänsla – att duga som man är

Självkänsla

”Jag ser någon i min spegel som jag inte sett 
förut. Hon är uppgiven och tystad, nu när  

tårarna är slut. Hon ser bara alla  
brister som någon annan hittat på och  

drömmer andras drömmar som inte går att nå.” 
Sms till organisationen 

Tilia från tjej, 17 år

Text: Stina Nilsson, Stockholm

Tilia, en rikstäckande organisation som finns tillgängliga för unga med psykisk ohälsa 365 dagar om året, 
är en av många som rapporterar om att barn och ungdomar mår allt sämre. MUCF, Myndigheten för  
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, presenterar i sin rapport ”När livet känns fel” att självupplevd psykisk 
ohälsa bland barn och ungdomar ökar och att problemet är mycket komplext.

4H:s vision är att alla barn och ungdomar 
ska utvecklas till engagerade, välmående och 
ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. Därför tycker vi att det är otroligt 
viktigt att prata om självkänsla. Hur upplever 
vi oss själva, hur hanterar vi kraven utifrån 
och bygger oss starkare inifrån? 

I detta nummer av Klöverbladet reder vi ut 
olika begrepp som lätt blandas ihop, vi tip-
sar om enkla lekar som främjar barn och 
ungdomars självkänsla och möter 4H:are 
som öppenhjärtligt berättar sin historia.  
 
Klöverbladsredaktionen

För dig som vill läsa mer!
 
www.umo.se 
http://www.mucf.se/publikationer/nar-livet-kanns-fel
www.bris.se
www.barnperspektivet.se 
www.ungdomar.se
www.1177.se 
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En låg självkänsla går att stärka, stödet 
man kan ge åt ett barn eller en ungdom 
handlar inte om några stora eller krävan-
de insatser vid ett specifikt tillfälle utan 
snarare tvärt om.  
 
Att som ledare vara närvarande, bekräftande och 
lyssnande kan göra mycket för en medlem som kanske 
behöver extra stöd. Sajten barnperspektivet.se, BRIS 
för vuxna, har listat tips för hur föräldrar kan jobba 
med att stärka sina barns självkänsla. Om detta är 
något ni även vill jobba aktivt med i er klubb kan 
tipsen med fördel användas även i verksamheten. Här 
listar vi tipsen från Barnsperspektivet, omformulerade 
för att passa våra verksamheter inom 4H.
 
Källa: Barnperspektivet, BRIS för vuxna - barnper-
spektivet.se

Arbeta med barn och ungas  
självkänsla i din klubb

Tillsammans leker vi oss starkare

Ett barns självkänsla växer sig 
stark av att barnet blir bekräftat. 
“Vad roligt att just du kunde 
komma idag” eller “Vad du 
hjälper mig bra med den här 
uppgiften” är exempel på enkla 
och bekräftande fraser.

Bekräftelse stärker  
självkänslan

Det ska vara okej att miss-
lyckas, men det är inte bra för 
självkänslan att misslyckas för 
ofta.  
Ge därför uppgifter och ansvar 
som ligger i nivå med vad bar-
net skulle kunna klara av. Lära 
genom att göra helt enkelt!

Ge uppgifter och  
ansvar

Försök visa att ett misslyckande 
inte är hela världen. Vi vågar 
mer om atmosfären inte är till-
låtande och icke-fördömande. 
Ibland är ju det allra viktigaste 
att man vågar prova något nytt.

Ge uppmuntran

Stanna upp och lyssna på riktigt, 
inte bara med ett halvt öra.

Lyssna

Att många 4H:are tycker om att leka lekar är ingen hemlighet! Barbara Sher ger i sin bok “Lekbok för själv-
känslan” tips på många lekar som är utformade för att stärka just barn och ungas självkänsla.Här tipsar vi 
om tre lekar från boken som ni kan testa i er klubb.

Ta ställning
 
Att öva upp sin modiga sida och våga stå för det 
man tycker är också viktigt för självkänslan.
   Anvisningar: Ledaren berättar om olika valmöj-
ligheter varmed mindre gupper bildas. De som 
är av en åsikt ställer sig på en plats, till exempel 
i ett av rummets hörn, medan de som är en av 
den andra åsikten ställer sig på en annan plats. 
Exempel på valmöjligheter är “Alla som tycker 
bäst om frukost ställer sig där och de som tycker 
bäst om lunch ställer sig där, de som tycker bäst 
om middag ställer sig där!” “De som tycker om 
att läsa böcker ställer sig där, de som hellre hittar 
på egna historier där och de som gillar båda lika 
mycket ställer sig där!”. Avsikten med leken är 
att få barnen att reagera “med magen” och inte 
“med huvudet”. Det kan därför vara bra att va-
riera alternativen med några som egentligen är 
helt befängda till exempel “ De som vill vara pen-
nor ställer sig där, de som vill vara en skrivmaskin 
där och de som vill vara en dator där!”.      
 

Försök att inte jämföra barn 
med varandra. Alla har olika 
förutsättningar. Jobba istället 
för att förmedla känslan att det 
är roligt att prova på nya saker 
och göra så gott man kan.

Vara som den är Barn vet inte lika mycket som 
vuxna. Barn för fel för att de 
inte vet, inte för att de är elaka. 
Om det då får skäll finns risken 
att det inte förstår varför och 
därför känner sig “fel”. För-
klara och lär istället barnet hur 
det ska göra nästa gång.

Var snäll mot den 
som inte vet

Snurra flaskan

Denna lek är det säkert många som kän-
ner igen, men i denna version är kyssarna 
verbala. 
   Anvisningar: Sitt i en ring på golvet och 
snurra en flaska som placerats i mitten av 
ringen. Den som snurrat flaskan ska, när 
flaskan stannat, säga något positivt om 
den personen som flaskan pekar mot (ock-
så om den pekar mot denne själv). Det kan 
vara en berättelse, ett trevligt minne eller 
en egenskap som man beundrar hos per-
sonen. En variant kan vara att ha en färdig 
mening som barnet ska fylla i, exempelvis 
“När jag ser X blir jag glad därför att…”. 

Jag är speciell

Att få och lära sig att ta emot beröm är vik-
tigt för självkänslan, något som denna lek 
gör att dess deltagare får träna på.
   Anvisningar: Alla som deltar i leken får 
ett papper att skriva på. Pappret rivs sedan i 
lika många bitar som det är deltagare. På var 
och en pappersbitarna skriver varje deltagare 
ner de andras namn (ett namn per pappers-
lapp) tillsammans med en komplimang om 
den personen. Lapparna viks sedan ihop och 
läggs i ett kärl. Leken går sedan ut på att del-
tagarna får turas om att dra en lappar och 
läsa komplimangerna högt, utan att nämna 
det namn som också står på lappen. Övriga 
deltagare får turas om att gissa vem det är 
som beskrivs. En variant som kan användas 
om det är många som leker är att ge delta-
garna en person var att skriva om.

Mer tips hittar du här!
Barbara Sher “Lekbok för självkänslan - 222 
roliga lekar som ökar barns självkänsla och  
inlärningsförmåga”, Brain Books AB, Lettland, 
2005.

Självkänsla

7 Foto: George Holdan
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Självkänsla

Medlemmarnas bästa tips
1. Vilket är ditt bästa tips för hur man kan stärka sin självkänsla? 
2. Har din självkänsla påverkats av att vara medlem i 4H?

1. Mitt bästa tips är att verkligen ta det lugnt och hitta själv och vad man känner sig bekväm med och 
vad man vill med sitt liv.

2. Det har den verkligen gjort! Innan trodde jag inte på mig själv eller att jag kunde något. Jag skäm-
des i allmänhet över vem jag var och hade enorm ångest när jag skulle prata inför, eller lära känna, 
nya människor. Idag är jag rena motsatsen när det gäller dessa punkter och gillar att hålla i utbildning-
ar och föreläsa. Jag tycker det är jättekul att träffa nya människor och jag är så lyckligt lottad att jag 
idag får jobba med detta och vara en förebild för ungdomar som har dålig självkänsla.

Johanna Degerman, 29 år, Kåbdalis 4H

Karolina Tängmark, 21 år, Föllinge 4H

1. Självkänslan kan stärkas genom att vara bland människor som 
man mår bra med. Den kan också stärkas när man blir bekräftad 
för vem man är. Att den man är betyder mer än vad man gör.

2. Ja, den har stärkts genom att jag känner mig välkommen och 
sedd. På rikslägret har jag fått många vänner som ser mig för den 
jag är.

Lukas Johansson, 17 år, Sanda 4H
1. Mitt bästa tips är att vara med folk man känner sig trygg med 
och som man kan vara själv runt om för då blir man trygg i själv 
och trygg i att vara sig själv.

2. Ja det tycker jag. I 4H kan jag vara mig själv utan att någon 
dömer mig och när jag är med 4H:are blir jag trygg i att vara mig 
själv och får en bättre självkänsla.

Foto: Emma Hedin

Bakgrundsbild: George Holdan

Foto: Privat

Foto: Privat

Självkänsla

Om ens självkänsla tvärt om är låg kan den märkas 
genom flera olika sätt.

Att man känner sig dålig, att man inte tycker att           
man är värd något
Att man gör saker som inte är bra för en
Att man undviker att umgås med andra
Att man undviker att prova nya saker
Att man försöker vara andra till lags i vänskaps- och 
kärleksrelationer
Att man inte tar plats och tar för sig i olika situa-
tioner
Att man ofta är svartsjuk eller avundsjuk på andra-
Att man blir jätteledsen om man misslyckas med 
något man gör.

Hur vet man att man har 
en låg självkänsla?

Varför får man låg självkänsla?
Anledningarna till varför man kan ha en låg självkänsla är många. Självkänslan 
sjunker om man ofta får höra att man inte är tillräcklig bra, att man inte duger 
eller att man är jobbig. Samtidigt kan man få en låg självkänsla genom att man 
bara får beröm när man presterat bra, till exempel på ett prov i skolan. Då är 
det lätt att tro att man inte duger genom att bara finnas till och det gör att ens 
självkänsla blir låg. Ens självkänsla kan också påverkas negativt av att man 
inte blir sedd, till exempel av sina föräldrar eller andra i ens närhet. Känslan 
av att inte duga kan också bero på hur känslig man är från början. Om man är 
en känslig person är självkänslan mer lättpåverkad än hos de som inte är lika 
känsliga.

Men självkänslan kan gå upp och ner i perioder och det finns ingen som kän-
ner sig på topp hela tiden. Alla människor har någon gång tänkt ”Alla andra 
är bättre än jag” och speciellt under tonåren då det är vanligt att fundera över 
vem man är.

Varför är en bra självkänsla viktig?
Självkänslan betyder mycket för hur man lever sitt liv och hur man mår. Om man har en bra självkänsla påverkas man inte lika mycket av vad 
andra tycker och tänker och det blir på så sätt lättare att vara sig själv.  En bra självkänsla hjälper en att göra sånt som är bra för en själv, att 
man törs göra saker man vill, vågar knyta kontakter och kan säga både ja och nej till saker. Om man istället har en låg självkänsla kan den 
tvärt om leda till att man avstår från sånt man egentligen skulle vilja göra. 

Källor: UMO - umo.se, 1177 Vårdguiden – 1177.se, Ungdomar - ungdomar.se
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Under tre månader reste jag runt i Storbritan-
nien, från Orkneyöarna i norr till Devon i syd-
väst via IFYE-utbytet. Familjerna jag bodde 
hos skilde sig mycket åt men gemensamt för 
dem alla var att de hade ett genuint intresse 
för mig som person, de öppnade liksom upp 
sitt hem för mig. En extra gullig gest jag minns 
från ett par jag bodde hos var att Alison mar-
kerat köksskåpen med Postit-lappar så att jag 
inte skulle behöva leta de gånger jag var en-
sam hemma. Mina värdfamiljer var oerhört 
vetgiriga när det kom till mig som person och 
undrade allt ifrån hur jag tänkte kring olika 
saker, vad jag brukade äta till frukost till vilka 
framtidsplaner jag hade. Jag försattes liksom i 
en kontext där mina prestationer inte spelade 
så stor roll, fokus hos familjerna låg istället på 
att lära känna mig och visa mig en vardag som 
i vissa aspekter var väldigt olik min egen.

Under mitt utbyte kom jag inte bara i kon-
takt med den brittiska kulturen utan jag fick 
dessutom möta andra unga som också var på 

utbyte på de brittiska öarna. De kom från län-
der som USA, Skottland, Finland, Norge, Öst-
errike, Schweiz och Tasmanien. Att komma 
i kontakt med människor som kommer från 
andra kulturer, om än uteslutande västerländ-
ska, tvingade mig att konfronteras med mina 
egna personliga värderingar och vad som är 
viktigt för mig. Till exempel diskuterade jag 
välfärdssamhället och skattens vara eller icke 
vara med en tjej från USA som var uppväxt 
med tämligen konservativa värderingar. Mötet 
gjorde att jag ställdes inför frågor jag aldrig 
tidigare behövt ställa mig till vid en ålder på 
tjugo år. I dag känner jag mig säker på mina 
grundläggande värderingar i livet och jag tror 
att jag har 4H i allmänhet och IFYE-utbytet i 
synnerhet att tacka för det.

En annan sak som jag personligen tror är vik-
tig när det kommer till självkänsla är hur trygg 
man känner sig i sin livssituation och i sina 
framtidsplaner. Jag tyckte själv att jag var oer-
hört modig som åkte på utbytet och när jag 

åkt var jag väldigt trygg i mitt val eftersom det 
var något jag drömt om länge. Väl på plats fick 
jag ständigt frågor kring vilka andra drömmar 
och planer jag hade för framtiden, något som 
tidigare varit väldigt diffust för mig. Under de 
tre månaderna började en plan så sakteliga 
växa fram och när jag landade på svensk mark 
kändes framtiden inte längre främmande.
 
Förutom att efter ett IFYE-utbyte komma 
hem med proppfulla minneskort, en konstig 
engelsk dialekt och en herrans massa minnen 
finns också chansen att upplevelsen påverkar 
dig på ett djupare plan så som den gjorde med 
mig. Självklart är alla utbyten unika men jag 
rekommenderar dig starkt att våga - för dig 
själv, din självkänsla och de många Facebook-
vännernas skull!

Kirsten reser jorden runt, Sean och Joanna förlovar sig, Louise skriver examensarbete på universitetet om de 
låga mjölkpriserna, Kayla gifter sig och flyttar till hus, Rebecca lever studentliv på universitetet i agrikultur, 
Ross driver sitt gym och Caz firades med möhippa i helgen. Dagligen påminns jag via sociala medier om den 
fantastiska resa jag gjorde sommaren 2011. En resa som både var stor fysiskt sett till det faktum att jag begav 
mig till ett land drygt 250 mil från den plats jag kallade hemma och också psykisk sett till att jag lärde mig 
oerhört mycket om mig själv under de tolv veckor jag reste runt och bodde hos de tolv familjerna.

”Jag lärde mig oerhört mycket om mig själv..”

Självkänsla

Text och foto: Stina Nilsson, Stockholm

Fakta
Namn: Stina Nilsson
ålder: 25 år
Klubb: Föllinge 4H
Bor: Stockholm
Gör: Precis tagit examen från  
kandidatprogrammet i  
Marknadskommunikation & IT och 
söker drömjobbet.
IFYe-utbyte: Juni - september 
2011 besökte Skottland, england 
& Wales.
Intressen: Fotografera, fynda på 
loppisar och pyssla.
Hemlig talang: Kan rapa jättehögt.
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Under åtta års tid blev mobbing vardag för 
Johan.  
   - Jag var helt övertygad om att det var 
något fel på mig. Att jag var äcklig, berättar 
han.  
 

Vuxenvärlden i skolan svek upprepade 
gånger. Mobbingen fick fortgå och när Johan 
första gången öppnade upp och vågade be-
rätta om sin situation upplevde han att ingen 
lyssnade.  
   - Jag var livrädd. Jag hade berättat och ris-
kerat så mycket. Ingen frågade någonsin hur 
jag mådde. Men jag minns att läraren sa till 
oss alla ”nu får ni vara snälla mot varandra”.
 

Johans hem och familj blev tillsammans med 

4H den enda fristaden.
    - På 4H var jag omtyckt. Människorna 
som jag träffade där räddade mig. Jag hade 
vänner där. Det var svårt att förstå varför de 
gillade mig. Det var ju något fel på mig lik-
som. Än idag så kan jag fundera över varför 
folk tycker om mig. Det har verkligen tagit 
tid att ändra tankemönstret. 

Det skulle dröja ända tills åttonde klass 
innan någon vuxen verkligen tog tag i situa-
tionen som pågick i skolan. 

   - Jag blev hämtad på en slöjdlektion av 
två lärare, Ing-Britt och Christian, som jag 
tidigare inte haft så mycket kontakt med. De 
var helt objektiva och hade fått veta vad som 
pågick genom mina vänner Adrian och Mar-
cus. De bad mig att berätta allt som hänt. De 
tog mig på allvar och skötte verkligen allting 
otroligt bra. Inte en enda gång drabbades jag 
av att jag vågat öppna upp och berätta. 

Johan upplevde en stor lättnad.
   - För mig var det som att mobbingen tog 
slut på en vecka. Jag har inget tidsbegrepp 
men plötsligt var jag fri liksom. 

Tillsammans med den stora lättnaden kom 
också en slags chock. En insikt om allt som 
hänt. 

   - När jag äntligen fick vänner och slapp 
mobbingen så kom alla känslor som en 
bomb. Jag hade hållit så mycket inom mig. 
Jag kände att jag inte ville leva mer. Det blev 
för mycket.  
Denna gång reagerade vuxna i hans omgiv-
ning snabbt.
   - Jag fick hjälp av skolsköterskan. Berit 
hette hon. Henne glömmer jag nog aldrig, 
säger Johan med värme i rösten. 

Mobbarna var borta, vännerna fanns nära och Jo-
han tyckte att han borde ha börjat må riktigt bra.

Idag är Johan Gunnarsson, suppleant i Sveriges 4H:s Riksförbundsstyrelse, 25 år gammal. Han känner sig 
stark och självsäker. Men så har det inte alltid varit. En gång var Johans högsta önskan att bli ignorerad, 
att inte finnas till. Slagen, sveken och de svidande orden fick honom att verkligen tröttna på livet. Familjen 
och 4H blev hans räddning. - Utan 4H vet jag inte vem jag varit idag. Om jag ens funnits... 

Att inte vilja finnas

”Inte en enda gång drabbades jag av 
att jag vågat öppna upp och berätta.”

”Jag kände att jag inte vill leva mer. 
Det blev för mycket.”

”På 4H var jag omtyckt.  
Människorna som jag träffade där 
räddade mig.”

”Jag var övertygad om att det var 
något fel på mig. Att jag var äcklig.”

Självkänsla
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   - Men jag kände ändå att något var fel. 
När allt borde känts fantastiskt så var det 
ändå något som låg och gnagde. 

Samma frågor snurrade runt i huvudet om 
och om igen även om han inte riktigt kunde 
erkänna det för sig själv.
   - Varför blir jag inte kär? Varför blir jag 
aldrig attraherad av tjejer? Varför träffar 
jag ingen? Jag tänkte på det hela tiden, men 
samtidigt aldrig, berättar Johan.

Innerst inne hade Johan burit på svaren 
länge.
   - Jag har nog alltid vetat att jag är homo-
sexuell. Men jag var ju rädd. Jag trodde ju 
att det var något fel på mig och att jag skulle 
förlora mina vänner och bli ensam. Igen. 

Tillsammans med 4H reste Johan till Tanza-
nia under sommaren 2013.
   - Alla fantastiska människor jag mötte och 
alla deras livshistorier öppnade verkligen upp 
mina ögon. Det var då jag erkände för mig 
själv att jag var homosexuell.

Efter resan till Tanzania påbörjade Johan en 
ny resa - på det själsliga planet.
   - Att berätta för vänner och familj började 
jag med under hösten och vintern. Alla har 
tagit det så otroligt bra. Det är jätteskönt. I 
april 2014 var jag helt ute ur ”garderoben”. 
Nu i efterhand förstår jag inte hur jag orkade 
leva hela mitt liv i en lögn, säger Johan. 

Gemenskapen, sammanhållningen, vännerna, 
upplevelserna och värmen inom 4H har 
betytt allt för Johan.
   - Utan 4H hade jag inte varit den jag är 

idag. Inte ens chans. Jag vill verkligen tacka 
4H, min familj och mina vänner för att jag 
idag mår bra. 

Känslan som Johan bär idag är en stolthet av 
att vara sig själv. Den engelska text som han 
har låtit tatuera in på vänstra underarmen är 
smärtsamt enkel och träffsäker-   
Proud of being me. 
   - Jag är stolt över att vara Johan och att jag 
vågar vara precis den jag är.

”Men jag kände ändå att något var 
fel. När allt borde känts fantastiskt 
så var det ändå något som låg och 
gnagde.”

”Nu i efterhand förstår jag inte hur 
jag orkade leva hela mitt liv i en 
lögn.”

”Utan 4H hade jag inte varit den jag 
är idag. Inte en chans. Jag vill verk-
ligen tacka 4H, min familj och mina 
vänner för att jag idag mår bra.”

”Min motivation i livet är att 
vara den där personen som finns 
där för de som inte har någon.”

Namn: Johan ”Gunnar” Gunnarsson
 
ålder: 25 år
 
Gör: arbetar på ett boende för ensam- 
kommande flyktingbarn 
 
Medlem i 4H sedan: 1997 

Motto: Do more of what makes you 
happy 
 
Kuriosa: Har tatuerat in ”Learning By 
Doing” på höger underarm för att hedra 
4H och mottot ”Lära genom att göra”. 

Fakta

Text: Elin Nilsson. Riksförbundet  
Foto: Wei-Hung Shen, Taiwan och Anna Böös, 
Älvsborg

Självkänsla
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Sommarträdgård- ett projekt för Kalmars JUF
I Vimmerby har JUF Kalmar dragit igång ett projekt "Sommarträdgård" 
som inbjuder alla intresserade av trädgård och odling, att gemensamt 
anlägga och odla ett grönsaksland på en trädgård mitt i Vimmerby.  
 
"Idén tog form i februari-mars och sedan dess har det gått undan för att ordna allt 
inför starten", säger Annelie af Ekenstam, initiativtagare till projektet som drog igång 
i april. 

Med i arbetet finns engagerade JUFare i trakten och vi har givetvis som mål att få 
fler medlemmar till föreningen, men framförallt att öka intresset och kunskapen om 
odling och lantbruk. Vill man ha en levande landsbygd så får man ju göra det man 
kan för att få upp intresset för det. Vi gör det här gemensamt och alla som vill vara 
med är välkomna!
 
Den 3:e maj hade vi Pompe och Bläsa, två duktiga ardennerhästar, som plöjde 
med assistans av kuskarna Pär-Anders Nilsson och Annelie Svensson, Eriksgårdens 
Skogsupplevelser. Det var en mäktig och udda syn i Vimmerby och lockade många 
nyfikna åskådare. Sedan dess har det såtts morötter, lök, potatis och sommarblom-
mor. Men fler frön och förgrodda växter väntar på att planteras ut så snart som 
möjligt. 

På höstkanten är tanken att det ska bli en rejäl skördefest där alla medverkande 
får njuta av skörden och blir det överskott så finns det även möjlighet till försäljning. 

Gemenskap, närodlat, matnyttigt och kunskapsberikande är det vi vill åstadkom-
ma. Om ni är nyfikna är det bara att titta förbi, vi träffas varje onsdag kl 17 och 
odlar tillsammans! Adress: Kungsgatan/Kampgatan. Mitt i City... Affisch och fågel-
skrämma guidar er rätt.

Text och foto: Monica af Ekenstam 

103 JUF-kamrater samlades i Gryt under lörda-
gen. Detta har varit en årlig träff för JUFs vetera-
ner i 25 år nu. Det är lika uppskattat varje gång.  
 
I år började man med tipspromenad i Gryts bygdegård, 
sedan åkte man med två båtar ut i skärgården, det hela 
avslutades med en guidad kryssning tillbaka till Gryts byg-
degård där man avnjöt middag och återblickar på gamla 
JUF-tider. Ingmar Carlsson är initiativtagare till att årligen 
samla veteraner från länets JUF-avdelningar. Den 8:e maj 
firade Ingmar sin 90-årsdag med öppet hus i hemmet i Stu-
refors. Många kom och ville fira Ingmar som är aktiv inom 
JUF på fler sätt, han sitter med i kommittén som driver släkt-
gårdsinventeringen och håller i studiecirklar inom samma 
tema.  

JUFs Veteranträff arrangerades i Gryt den 16:e maj

Text: Johanna Fagerström 
Foto: Jeanette Bergström12
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Temadagarna som arrangerades i samarbete 
med Studiefrämjandet i deras lokaler i Katrine-
holm handlade om hur vi kan bli bättre på att 
värva medlemmar och vad vi i förbundsstyrel-
sen ska göra för att stärka vår lokala närvaro. 
Lördagseftermiddagen ägnades till stor del åt 
att Studiefrämjandets Medlemsmodell gicks ige-
nom av Susanna Engman och vi delades ef-
teråt upp i grupper där varje grupp diskuterade 
en del av arbetsmaterialet under en halvtimme.  
 
Den intensiva dagen avslutades med att Ingemar 
Carlsson visade bilder från sin oerhört långa och 
innehållsrika tid inom JUF-rörelsen. Ingemar gick 
med i JUF i mitten på 1930-talet och har varit flitig 
fotograf under sina många år inom JUF. Inte minst 
hans oerhörda sinne för namn och detaljer impo-
nerar!  Efter en bildvisning med tillhörande berät-
telser och anekdoter från Ingemars långa tid bar 
färden upp till kansliet där en måltid väntade och 
efter maten tyckte vi att det kunde passa med lite 
kultur.  Ingemar tog gärna rollen som lekfarbror och 
ledde oss med säker hand genom ett antal klas-
siska JUF lekar som både var fysiskt aktiva och sti-
mulerade intellektet. Tänk att man med hjälp av 
några stolar och en tom yta på ett golv kan ha 
så roligt, vi skrattade så vi kiknade mellan varven... 
Efter god mat och lek med skratt var det så dags 
att söka nattläger och vi bodde en del på kansliet 
och några på Ekbacken. 

Söndagen inleddes med att Patrik Fornedal från 
Scoutrörelsen att berättade om det arbete som 
gjorts för att rekrytera nya medlemmar till Scouter-
na och som blivit mycket framgångsrikt. Här blev vi 
snart varse att det är en resa vi har framför oss där 
hela organisationen kommer att involveras för att 
sprida JUFs budskap.  Vi har under helgen fått en 
del verktyg att använda under den här resan. En 
del verktyg är ganska färdiga och kan börja an-
vändas direkt medan en del andra kommer att 
behöva justeras mer eller mindre för att passa oss. I 
detta arbete kommer vi att försöka involvera fram-
förallt Studiefrämjandet men även våra kamrater i 
4H och FSU så mycket som möjligt.  

Sammanfattningsvis konstaterar jag att jag åker 
hem betydligt klokare än jag kom och laddad 
med idéer som förhoppningsvis ska leda JUF in i 
nästa sekel av sin historia. Jag vill samtidigt passa 
på att tacka Susanna och Patrik för deras gene-
rösa bidrag av kunskap och Johanna Fagerström 
tillsammans med Jeanette Bergström för det jobb 
de lagt ner på planering och logistik samt delta-
garna som gjorde den här helgen så lyckad!

Text: Nils-Erik Grönvall  
Foto: Johanna Fagerström

Extrastämma och JUF:s framtid

36 praktikanter samlades
Den 28-30 april samlades 36 praktikanter från bland annat Ukraina, Moldavien, Kana-
da och Vitryssland för att bland annat åka på gårdsbesök till Stigtomta struts, tillbringa 
en dag med föreläsningar och rundvandring hos BERAS i Järna samt besöka Nordiska 
Museet i Stockholm. Under 2014 placerades 234 praktikanter hos våra värdfamiljer, 
det är en ökning från året innan. Vi gör dessa träffar två gånger om året för att dels 
visa olika inriktningar inom gröna näringen i Sverige, informera och diskutera frågor 
som dyker upp samt för det sociala livet bland praktikanterna. 

Text: Johanna Fagerström 
Foto: Jennika Smedberg

”234 praktikanter  

placerades ut i svenska 

värdfamiljer under 2014”

Den 7-8 Mars arrangerades temadagar i samband med en extrastämma där huvud-
punkten var första läsningen av en föreslagen stadgeändring med syfte att få en vita-
lare stämma med fler ombud och ombud från fler distrikt.  Ändringen som kan träda i 
kraft till stämman 2016 innebär att alla distrikt har rätt att skicka två ombud. Distrikt med 
fler än 100 medlemmar har rätt att skicka tre och så vidare.

13
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Nya bruksridningsdomare utbildades

JUF Sörmland hade tillsammans med Studiefrämjandet Sörmland en domar-
kurs i bruksridning den 9-10 maj på Duveholm Stallbacken utanför Katrineholm.  
 
Kursledare var Ninni Gustavsson. Lida Sjödin hade fått nästan hela stallet att engagera sig i utbild-
ningen genom att flera ekipage från stallet ställde upp och red banan så kursdeltagarna kunde 
öva på att döma. Det var stor spridning på deltagarnas hemmalän på kursen, de kom från Väst-
manland, Östergötland, Bohuslän, Södermanland, Dalarna, Kalmar, Örebro samt Åland.  Nu åter-
står det för dem att göra sina sidobedömningar och sedan bli godkända av Brukshästkommittén. 
Lycka till med sidobedömningarna!

Text: Johanna Fagerström

Bengt Nyberg var JUF – 4H-rörelsen trogen i hela sitt liv. Han bör-
jade sin bana hemma i Fasterna-Rimbo JUF, och redan 1956 
blev han avdelningens ordförande. Bengts stora intresse för ung-
domsverksamhet och hans personliga entusiasm fick avdel-
ningen att växa och efter ett par år var den en av länets största. 
 
 Det som genom alla år kännetecknat Fasterna-Rimbo är dess generationsövergripan-
de verksamhet. Här har JUF och 4H arbetat hand i hand. När ungdomarna växt ur 4H-
klubben tog JUF-avdelningen hand om dem och JUF-avdelningen har hela tiden utgjort 
ett utmärkt stöd för 4H-klubben. 
I samband med omorgani sationen 1960-61 blev Bengt Stockholms läns 4H:s förste 
länsförbundsordförande, en post som han innehade fram till 1972, då han istället blev 
distriktsordförande för Stockholms JUF. Under en kort period i slutet av 50-talet hade han 
dessutom varit distriktsstudieledare inom Studiefrämjandet.
Vid förbundskonferensen 1970 valdes Bengt till förbundsordförande för JUF. Därmed bör-
jade en ny epok för Bengt inom rörelsen. När Bengt lämnade ordförandeuppdraget 
1981 hade förbundet inlett en lyckosam period i sin historia, den utan tvekan mest lycko-
samma sedan glansdagarna på 1930- och 40-talen. Under Bengts tid som ordförande 
arrangerade förbundet sin andra VM-plöjning, den på Bjertorp 1976.
Bengt Nyberg kunde karaktäriseras som en praktikens man. Han gillade hellre konkreta 
arbetsuppgifter än långa sammanträden, men ville gärna få en fråga genomdiskute-
rad vare sig det var på ett sammanträde eller hemma vid köksbordet i Brosättra. Där 
har för övrigt mycket avhandlats genom åren. Det nybergska hemmet präglas av stor 
gästfrihet och har alltid stått öppet för dem som haft vägarna förbi. 

2002 tilldelades Bengt Nyberg, Örjangårdsmedaljen, JUF:s högsta utmärkelse.

Text: Ulla H Nordqvist 
Foto: Klöverbladets arkiv

En trotjänare har avlidit
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Förbundsstämman  
Hålls 27-28 juni i Katrineholm.  
Program och kallelse finns på hemsi-
dan.

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

Plöj-SM 
10-11 oktober är det dags för Plöj-SM 
på Skyllbergs Gård utanför Askersund.

Anmäl ditt intresse till  
plöjningskursen som JUF 
Dalarna arrangerar 

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 på-
börjats för framtida e-utskick.

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 

JUF Dalarna bjuder in till kurs i hästplöjning 
för ekipage som vill utvecklas, man tar med 
sig hästarna på kursen. Parallellt går
en kurs för nya och redan godkända domare.  

När: 19-20 september.
Plats: Hedemora 

Övernattning kommer ske på vandrarhem. 
Duktiga domare från Danmark kommer fin-
nas på plats för att instruera.

Vid frågor, eller för att anmäla ditt intresse för 
kursen senast 1 augusti, kontakta Mats Norell 
på mejl: matsnorell@nordsvenskdalarna.
com eller telefon: 070-5808836

Farbror Eldur- Islänningen 
som tävlar Skogs DM
Hej Madde Nilsson! Hur kommer det sig att 
du kör din Eldur?

- Jag lärde mig grunderna i körning när jag 
gick på Vreta 2005-2008. Eldur träffade 
jag när jag började som medryttare på 
Eldur februari 2012, då han fortfarande var  
lektionshäst. Jag köpte honom maj 2013 
när verksamheten lades om. Vi började 
tömkörning för inkörning sommaren 2013. 
För att köra in honom gick inkörnings- 
träffar hos Stjärnorpsbrukshästar under 
hösten-vintern-våren 2013-2014. Han  
sattes i vagn maj 2014 och har sedan fortsatt 
utbildningen i vagn och töm sedan dess. I 
november 2014 började vi träna dressyrkör-
ning för Ia Johansson och Kenta Nilsson.
En av anledningarna till att jag körde in var 
för att kunna få hjälp att dra hem veden i 
sommarstugan. Och sen är de jätteroligt! 
Vi har haft mycket nytta av körningen till  
ridningen, som till exempel har jag stärkt 
traven jättemycket.
 
Hur fick han smeknamnet farbror Eldur?
- Han fick smeknamnet "Farbror" Eldur av 
min Stallkompis när hennes unghäst styrde 
runt i ridhuset under en träning. "Smári se på 

farbror Eldur, han är lugn och trygg" När vi 
sedan kom på att han faktiskt ÄR farbror till 
Smári så var det ganska roligt.
 
Vad är det bästa med Eldur?
- Eldur är en lugn och trygg kille som tar de 
mesta med ro och han är mycket mat-
glad. I flocken är han en smart häst som 
hellre går undan än att ta en fajt, samtidigt 
som han tydligt visar vem som står under 
honom i rang.”
När är han född och vilken stam har han?
”Eldur från Vidjatorpet Född 19/6 -2006. E: 
Mökkur frá Varmalæk U: Edda från Ekhaga
 
Hur gick det på Skogs DM?
- Vi var själva i ponnyklassen så vi vann! 
Östergötlands brukshästklubb hade ordnat 
en egen klass så vi kunde vara med och 
ävla. Det blev utom tävlan med lite enklare  
regler, som till exempel jag behövde inte 
lasta kälken och vi körde inte vagnsbanan.

Text: Karin Rydman
Fotograf: Åsa Ståhlkloo

15



16

Hallands 4H:s årsstämma

Förstapriset, 2500 kronor, gick 
till Daniel Sjöberg, Träslövs 4H. 

Daniel har under 2014 drivit 4H-företaget 
”Rädda Djuren”. Han har jobbat med att 
tillverka saker som smycken och vykort som 
han sedan har sålt och han har även samlat 
in saker till loppis. Alla pengarna han fått in 
har han skänkt till organisationer som ar-
betar med att rädda utrotningshotade djur. 
Daniel har även deltagit på 4H-företagsut-
ställningen på Tjolöholms slott, där fick han 
utmärkelsen ”Best in Show”.

Andrapriset, 1500 kronor , gick till Albin Se-
verinsson från Tvååkers 4H.
Albin har under 2014 drivit 4H-företaget 
”Kom i Form”. Albin har haft en nytän-
kande och speciell företagsidé. Han har gjort 
en träningsbana som han har varit ute och 
lanserat på bland annat Björkängs camping 
och på 4H-dagen på Stättareds 4H-gård. 
Efter genomförd säsong har han sedan sålt 
banan och därmed skapat mer inkomster i 
företaget.

Årets Utmärktpris för de 4H-företag som utmärkt sig på ett positivt 
sätt inom Hallands 4H under år 2014 delades ut av Hushållningssäll-
skapet på deras Årsstämma på Lilla Böslid den 8 april. 

Utmärktpriset

Den 9 maj hade Hallands 4H sin länsförbundsstämma i Huneborg i 
Hunnestad utanför Varberg. Harald Lagerstedt, kommunalpolitiker 
i Varberg var mötesordförande på stämman. Under stämman redo-
visades förra årets verksamhet och en ny styrelse valdes. 

Anders Claesson, Gödestad 4H, valdes till 
ny ordförande för Hallands 4H och kom-
mer leda Hallands 4H tillsammans med le-
damöterna: Jenny Jönsson, Hunnestads 4H, 
Linnéa Otterdahl, Valinge 4H, Carl Hol-
mén, Lerbäcks 4H, Ulrika Johansson, Ästad 
4H samt suppleanterna Isabella Andersson, 
Källsjö 4H, Camilla Sandström, Träslövs 
4H och Louise Ansebor, Valinge 4H. 

Efter stämmoförhandlingarna var det pris-
utdelning. Till Årets Halländska 4H:are ut-
sågs Anna Davidsson från Källsjö 4H i Fal-
kenbergs 4H-krets. Anna fick utmärkelsen 
för sitt stora engagemang i Hallands läns-
förbundsstyrelse där hon varit ordförande i 
flera år och tillsammans med styrelsen arbe-
tat mycket med att utveckla vår organisa-
tion. Till Årets Halländska 4H-klubb utsågs 
Hunnestads 4H från Varbergs 4H-krets för 
att de har en varierande verksamhet och 
deltar på många aktiviteter utanför klub-

ben, både i Halland, nationellt och inter-
nationellt. Ålstorps 4H från Höks 4H-krets 
utsågs till årets mest nyfikna 4H-klubb tack 
vare sina många studiebesök och Asige 4H 
från Falkenbergs 4H-krets utsågs till årets 
randiga 4H-klubb tack vare sin annorlunda 
aktivitet – polkagrisbakning.

Vi avtackade även de som avslutar sina upp-
drag med standarer och förtjänsttecken. Vi 
har många fantastiska ideella i vår förening 
och vi är glada för de insatser de gjort under 
sina år som förtroendevalda. 

Vi tackar alla som deltog på stämman och 
alla som gjorde 2014 till ett bra 4H-år i Hal-
land!

Text: Elisabet Johansson, Hallands 4H 
Foto: Hallands 4H

Text: Elisabet Johansson, Hallands 4H 
Foto: Hallands 4H
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Halland och Tångahed

Motiveringen lyder ”för mångåriga och brinnande engagemang inom föreningslivet".  
Hon "har genom sitt arbete inom Valinge IF, Valinge Bygdelag och 4H-rörelsen, bidragit till hem- 
bygdens utveckling och meningsfulla aktiviteter för barn, unga och vuxna".  Elisabeth tog emot priset under  
Nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni. 

eldsjälen elisabeth Otterdahl har prisats
Ett stort grattis Elisabeth Otterdahl, som är kretsinstruktör i Varbergs 4H-krets 
och som har fått Varbergs Kommuns Hedersplakett inom Idrott och Fritid.

Text och foto: Andreas Andersson

Vi välkomnar åskloster 4H-klubb och  
Allarängens 4H-klubb som har startat upp 
verksamhet med bra uppslutning av barn 
på sina möten.
Vi önskar dem lycka till och hoppas på ett  
händelserikt år!

Text och foto: Frida Samuelsson, Andreas Andersson 
& Elisabeth Otterdahl

Nya klubbar i Halland

Smörknivstillverkning i Allarängens 4H-klubb!

Åskloster 4H-klubbs styrelse 2015 fr. vä. 
Malin, Annica,  Andreas (instruktör), Gustaf 

& Kyra. (Saknas på bild gör Olivia)

Det var en lördag med regnet hängande i luften och det blåste en aning. Ett gäng tappra 
besökare och en del medlemmar slöt upp för att se bandet klippas och för att sedan ta sig en 
tur på hästarna i paddocken. Det såldes fika och lotter och en och en annan vinst delades ut. 
Bandet klipptes av vår ordförande Gabriella “Bella” Svensson som sedan med hjälp av Ida 
Karlsson ledde runt hästarna i paddocken. Vi vill ägna ett stort tack till våra medlemmar, 
vår egna lilla bygg-grupp kan man säga bestående av någras män och vänner som kämpat 
för att denna paddock skulle bli verklighet. Vi ser fram emot att använda denna under våra 
gruppaktiviteter, sommarläger och evenemang.

Den 25 april invigde vi på Tånga Heds 4H-gård vår nybyggda  
paddock. Våra medlemmar har varit med och samlat in pengar till 
bygget genom att bland annat sälja kakor. 

Invigning av paddock på Tånga Hed

Text och foto: Sofia Johansson, Tånga Heds 4H, Älvsborg
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Fredag Lördag Söndag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

VALkomstdag 4H-carneval
Överrasknings-

festival
Stockholm 
marathon

Peace and 
Love

VALdag OS-festival farVALdag

Lägerområdet 
öppnar 12.00

Invigning i 
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Volleyboll –
gruppspel
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idrottsgren
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4H visar och 

berättar
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FINAL

4H-kampen Talang

Filmfestival

PROGRAM
17 - 24 JULI
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Självklart kommer vi att glassa på stranden 
med solen i ansiktet och en glass i handen.  
Kanske är volleybollen favorittävlingen eller 
så kanske ni är mer peppade på en riktig film- 
festival. Dansa till coola band och äta toast ska 
vi också hinna med, på RIX15 finns nått för alla! 

På VALdagen kan man hänga en heldag i Sveri-
ges fina huvudstad Stockholm eller testa på andra 
spännande aktiviteter, det här kan du inte missa! 
 
Söndagen bjuder på överraskningsfestival och då 
kommer hela lägret att... NÄ, det kan vi ju inte 
berätta, men grymt kul kommer det att bli!
 
Anmäl er idag på www.rix15.se för en garante-
rad supersommar!

Två bubblare
I kafét kommer det förutom att finnas fantastisk toast, frasiga våfflor, glass, läsk, 
godis även att finnas två bubblare - Tortillapizza och Nachotallrik! Kafétältet kommer 
även att vara fullt med aktiviteter, vad sägs om att spela rundpingis, kasta pil, spela 
Tutti-frutti eller bara hänga i sofforna? Har du några önskemål om något som bara 
måste finnas i kafét, tveka inte att höra av er till kafégruppen!

Har du inte bestämt om du ska åka 
hela veckan eller bara några dagar? 
Då kan vi göra det åt dig! Såklart 
ska du åka hela veckan! Program-
met är fullproppat och det går inte 
att missa en enda dag! 

+ ?ett av de fyra sädesslagen 

en välkänd musikstil

Lös ordrebusen och få en ledtråd till årets Udda idrottsgren. Tillsammans bildar orden 
nedan ett ord och det blir er ledtråd.

årets Udda idrottsgren
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Nu avslöjas hemlisarna  
Du har väl anmält dig?
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av Jenny Berggrund

ISABeLLeSHÖRNA
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Pimpa din  
”Att-göra-lista”

1

2

3

Börja med att mäta ut hur mycket av pappret du behöver, om 
man vill kan man ju även måla en teckning om man vill eller 
ha ett fint foto som bakgrund.

När du har mätt ut hur mycket papper du behöver är det 
dags att rita med pennan så du vet vart du ska klippa sedan.
 
Klippt och färdigt är det bara att lägga i pappret, teckningen 
eller fotot i ramen. Lägga dit baksidan och trycka dit  
”klämmorma” så att allt sitter på plats.

Nu är din att göra lista färdig och fin för att lista upp allt 
det du måste eller vill göra. Skriv på glaset- men tänk på att 
använda en penna som går att sudda ut!

Sax 
Penna- ej permanent 

Fint papper 
en ram

DU BeHÖVeR
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Plats? Stockholm

När? 17 - 24 juli 2015 

Vem? Alla 4H:are över 13 år

Pris? 1600 kr

Instagram: rix15sthlm
Facebook: RIX15 - 
STOCKHOLM 2015

17-24 juli 
2015

POSTTIDNING B
BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen 
med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

Avsändare: Klöverbladet, Box 2012, 
641 02 Katrineholm


