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Vi kommer att vara där ni är
Crea diem, ett latinskt uttryck för att skapa  
dagen, genomsyrar just nu tänket i Klöverbladet. 
Vi skapar nytt och tänker nytt. Klöverbladet över-
går i digital form från och med 2017. 

De digitala medierna vi redan verkar på har en fantastisk 
förmåga att göra varje historia vi berättar mer levande.  
Användandet av rörliga bilder, musik som väcker minnen 
och att få höra röster på de ansikten ni sett upprepade 
gånger i organisationen verkar kompletterande till vår med-
lemstidning. Det knyter oss samman. Vi blir ett vi- och den 
kraften vill vi använda. 

Oavsett på vilka sociala medier som ni läsare verkar så vill 
vi finnas där. Vi vill påminna er om att 4H alltid finns med 
er. I sorg, i glädje, i ditt livs mest betydelsefulla ögonblick, i 
medgång och motgång på alla plan. Vi vill påminna er om 
att fortsätta vara modiga och ta ställning. Därför vill vi fin-
nas där ni är. 

Niklas Wennberg, verksamhetledare på Stadsjord och det 
hållbara samhällets eldsjäl, säger i detta nummer av Klöver-
bladet att ”4H är bärare av angelägen kunskap”. Det är vi. 
Att digitalisera vår medlemstidning ger oss även möjlighet 
att utveckla, förbättra och fördjupa vår kunskapsspridning. 

I 4H skapar vi verksamhet utifrån våra medlemmars intres-
sen och tar till vara på den kreativitet barn och ungdomar 
naturligt har inom sig. Lära genom att göra är vårt motto 

och vi vill använda nyfikenhet som ett verktyg för unga att 
växa. Gemenskap, respekt och förståelse kommer naturligt 
när vi arbetar med våra fyra H:n- Huvud, Hjärta, Hand och 
Hälsa. Den känsla vi skapar tillsammans är unik. Våra med-
lemmar brukar säga att 4H-känslan för stor att beskriva, 
den bör upplevas. Och alla är välkomna att göra det.

Vårt mål med att ta steget in i den digitala världen fullt ut, 
att sammankoppla vår webbplats och sociala mediekanaler 
med vår medlemstidning är att faktiskt ge fler en 4H-upple-
velse. Vi arbetar med strategiskt målgruppsarbete för att ge 
mervärde åt våra nyhetskanaler. Klöverbladets utformning 
kommer att förändras. Vi kommer att vara med i nuet. Vår 
omvärld kommer känna att vi är där. De kommer känna 
att vi är pålästa, trovärdiga och stolta. Kunskap är makt 
och det är vårt ansvar att använda den klokt i enlighet med 
4H:s vision.

Våra yngre medlemmars utveckling är enormt viktig för 
oss. Därför skapar vi i samband med digitaliseringen något  
nytt speciellt för dem. Vi vill genom enkelhet roa, engagera,  
inspirera och skapa gemenskap. Vi kommer ha hjälp av 
Klöverhjälten, 4H:s egen superhjälte som älskar djur, natur 
och att se unga växa. Nya Klöverbladet kommer verkligen 
att bli något alldeles extra. 

4H ser fram emot att följa er in i 2017. #weare4h#viär4h

Sveriges 4H
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”Genom en tid som närmar sig 
en mansålder har Tord osjälviskt 
lagt ned enormt mycket tid och 
engagemang på föreningsliv. 
Många är de som åren igenom 
varit med på Tords aktiviteter 
i södra delen av kommunen. 
Tord är en stor förebild och en 
ovärderlig resurs i sitt arbete för 
kommunens ungdomar.”

Så löd nomineringen och anledning-
en till att Tord Eklund, ordförande 
i Kåbdalis 4H och IFK Kåbdalis ut-
sågs till årets eldsjäl på Jokkmokks 
Kommuns idrottgala i november.  
 
Sedan 1961 har Kåbdalis 4H-klubb va-
rit aktiv och Tord Eklund har varit med 
i alla år. 1968 blev han vald som kassör. 
Idag är han som sagt ordförande. Att 
han alltid haft en betydande roll kan 
Ivar Sandberg, styrelsekollega och vän 
till Tord intyga.
 - Hela sitt liv har han vurmat för ung-
domarna i byn och velat erbjuda dem 
något meningsfullt. Han har alltid varit 
en föreningsmänniska och är aktiv i det 
mesta, berättar han.

Kåbdalis är med sina 55 aktiva år en av 
Sveriges äldsta 4H-klubbar.       
 - Tord är 64 år nu. Eller säg 63 år, han 
är så pass ungdomlig, säger Ivar och 
skrattar.

2014 var Kåbdalis den första 4H-klub-
ben att helt ensamma anordna rikslä-
ger. Den storslagna naturen, de ljusa 
nätterna och stämningen som alla ung-
domar spred gjorde verkligen avtryck 
under veckan i Stora Sjöfallet.
 - I slutet av veckan ville inte ungdo-
marna åka hem. De trivdes verkligen. 
Vi känner en oerhörd stolthet över det 
vi genomförde, fortsätter Ivar.

Att ett riksläger innebär intensivt ar-
bete vet alla som någon gång varit med 
och arrangerat ett. Funktionärerna ar-
betar tätt inpå varandra och stressiga 
situationer förekommer.
 - Jag och Tord arbetade tillsammans 
i lägerledningen. Han är en man som 
står för det han säger. Ibland låter vi 
som katt och hund och vi har nog en 
speciell jargong. Folk brukar tro att vi 
är osams men det är vi ytterst sällan, 
konstaterar Ivar.

Ivar har också ett gediget föreningsin-
tresse och nog är det en av anledning-
arna till att han och Tord Eklund kom-
mit att bli så bra vänner. De har många 
gemensamma beröringspunkter.
 - Jag är med i flera föreningsstyrelser, 
bland annat Kåbdalis och Stråkanäs 
4H. Jag brinner för att ungdomar ska 
få en bra uppväxt. Jag ser att vi i sam-
hället behöver ta ett gemensamt socialt 
ansvar för att våra ungdomar hamnar 
rätt och får så bra förutsättningar som 
möjligt, menar han.

Att Tord blev utsedd till Årets Eldsjäl 
är han inte ett dugg förvånad över.
 - Det var nästan självskrivet i min bok 
med tanke på hans historia i förenings-
liv i allmänhet och ungdomsverksam-
het i synnerhet. Både som vän och för-
eningsmänniska är han oerhört lyhörd 
och visar stor respekt. Man kan prata 
med honom om precis vadsomhelst. 
Det är hans främsta styrkor enligt min 
mening, sa Ivar. 

På Idrottsgalan belönades Tord med en 
statyett och värdecheck på 5000 kro-
nor utöver juryns erkännande och upp-
muntran. 
 - Något som var lite extra roligt var 
att se Tord i kostym. Det händer inte så 
ofta, skrattade Ivar.

För Tord Eklund verkar det dock som 
att det inte spelar någon roll om han 
är klädd i vardagskläder eller kostym. 
Glimten och glöden finns alltid där.
 - Ja, nog såg han lika full i fan ut som 
annars, avslutar Ivar och skrattar högt.

Text: Elin Elander
Foto: Anders Nygård 

Det är krut i eldsjälen Tord

Tord som vi är vana att se honom. Foto: Wei Hung-Shen
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Vilda och tama djur- en

SVA, Statens veterinärmedicinska 
anstalt, satsar tillsammans med 
4H mot målet att barn och unga 
ska få ta del av kunskap kring hy-
gien och smittskydd. När Sveriges 
4H arrangerade personalkonferens 
i Malmköping var de självklart på 
plats. Med sig hade de Anna Od-
hammer som är djurvårdslärare.

Att hitta nya kommunikationsvägar för att 
fler ska kunna ta till sig kunskapen kring hy-
gien och smittskydd är ett av målen med pro-
jektet. Anna Odhammer från naturbrukssko-
lan Sötåsen är van att hitta alternativa vägar 
för att göra skolämnen extra intressanta. När 
hon besökte 4H:s personalkonferens höll hon 
en spännande föreläsning om vilda och tama 
djurs beteenden.
 - Att jämföra vilda djurs beteende med lant-
bruksdjur är ett bra sätt för att väcka intresse 
hos mina elever. De får en god grund att stå 
på samtidigt som inlärningen blir mer spän-
nande. De tar lättare till sig kunskapen, berät-
tade hon. 

Det kanske inte är så konstigt att många 
lockas mer av safari och savann än ladugår-

dar och kohagar. Men genom att koppla ihop 
dem båda kan man verkligen se likheter mel-
lan vilda och tama djur.
 - En ko och en gnu har samma typ av flykt-
beteende exempelvis. Detta är kunskap som 
är väldigt viktig att ha om man vill utbilda 
sig inom djurvård. Många elever är särskilt 
inriktade på ett speciellt djurslag men när vi 
talar om både vilda och tama djur så skapas 
verkligen en grundläggande förståelse som 
alla bör ha. Oavsett om målet är att arbeta på 
djurpark eller i en ladugård, fortsätter Anna 
Odhammer.

Christina Spano från Akalla 4H kunde vittna 
om att det verkligen har sina fördelar att ska-
pa band emellan våra lantbruksdjur och det 
vilda.
 - Vi har flertalet gånger arrangerat ko-safari. 
Deltagarna tyckte det var jättespännande att 
få åka ut på balvagnen i kohagen. Korna kom 
fram och började äta av höet. Det kändes 
liksom lite exotiskt och vi hade fullsatt varje 
gång, berättade hon.

Precis som Anna Odhammer vill utbilda sina 
elever vill 4H att medlemmar och besökare 
ska få med sig kunskap efter besök på går-
dar och klubbar. På personalkonferensen togs 
därför tillfället i akt att diskutera hur bland 
annat hygienskyltar som ska tas fram i sam-

Foto: Tanxaniagruppen 2014

Foto: Joakim Widerström
Foto: Elin Elander

Foto: Myriam Alfaro
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bra mix i lärande

band med projektet tillsammans med SVA 
kan utformas för att så många som möjligt 
ska kunna ta till sig information. 
 - SVA hade tagit fram förslag och vi lämnade 
feed back, berättade Antonia Mossberg som 
var en av deltagarna på grenkursen och som 
till vardags arbetar som gårdsföreståndare på 
Stättareds 4H-gård. 

Praktiska metoder för framtida ledarutbild-
ningar diskuterades också.
- Vi pratade även om hur vi utbildar våra le-
dare i dessa frågor idag. Hur mycket tid som 
finns i vår verksamhet för detta och hur vi vill 
arbeta med detta framöver, fortsatte Antonia.

Projektet som SVA och 4H samarbetar kring 
är fördelat på tre år och finansieras av Myn-
digheten för samhällskydd och beredskap. Ar-
betet kommer med andra ord att fortlöpa och 
med forskarnätverket One Health som samar-
betspartner kan vi garanterat förvänta oss att 
få ta del av omfattande expertis på zoonotiska 
sjukdomar och hur spridningen av dessa kan 
förebyggas. Målet är att samtliga 4H-gårdar 
och 4H-klubbar ska kunna ta del av det ut-
bildningspaket som tas fram och att samtliga 
hygienregler ska införlivas för att kvalitets-
säkra 4H:s verksamhet ytterligare.
Antonia Mossberg var positiv efter kursen på 
personalkonferensen.

 - Det var verkligen bra att diskutera metoder 
för hur vi ska nå ut och att vi kunde prata om 
praktiska delar och hur man kan få prova på 
delar i utbildningen, sa hon. 

SVA kommer även att delta och arrangera en 
grenkurs på 4H:s Centrala funktionärskurs 
som traditionsenligt går av stapeln  i Linkö-
ping 27-29 januari 2017. 

Text: Elin Elander

Joakim Widerström begav sig 2015 till Namibia för 
att arbeta som volontär på Harnas Wildlife Founda-
tion. Efteråt kunde han konstatera att han verkligen 
fått prova på sitt drömyrke. Grundkunskapen om djur 
fick han från flera olika 4H-gårdar i Skåne. 

Foto: Joakim Widerström

Foto: Joakim Widerström

Foto: Joakim Widerström

Foto: Elin Elander

Foto: Myriam Alfaro Foto: Joakim Widerström

Foto: Sara Öhman
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Niklas Wennberg är verksamhetsledare och grun-
dare av Stadsjord. Under sitt besök på 4H:s per-
sonalkonferens berörde han flera av deltagarna 
till tårar genom sitt otroliga engagemang kring 
urban produktion av livsmedel och hopp. Han 
menar själv att han arbetar för att hitta en besvär-
jelse mot obegripliga landskap.

I dagens samhälle försvinner allt mer odlingsmark kring 
städerna. Elektronikjättar och gallerier svämmar över  
omvärlden. Samtidigt blommar en trend där 
allt fler vill närma sig självhushåll och ett sam-
hälle där självförsörjningsgraden ska öka.  
 
Niklas Wennberg kämpar för att den senare trenden ska få 
mer utrymme. 

 - Vi kan faktiskt göra anspråk på vad en stad ska innehålla. 
Vi måste våga ta plats i kommunala och regionala agendor. 
Jag tror att 4H besitter oerhörd kunskap som är viktig för 
denna samhällsutveckling, sa han.

Att självförsörjningsgraden i städerna är så låg är alarme-
rande.
 - I princip så tar maten i städerna slut på maximalt tre da-
gar om de stora vägarna in till dem stängs av. Detta är ju en 
säkerhetsrisk och gör städerna otroligt känsliga, konstate-
rade han.

”Våga ta plats som samhällsbyggare!”

Stadsjord

”Jag tror att 4H besitter oerhörd
 kunskap som är viktig för denna 
samhällsutveckling”

Niklas Wennberg är verksamhetsledare och eldsjälen bakom Stadsjord.

Getter är kärvänliga och användbara djur i arbetet för att öka självförsörj-
ningsgraden i samhället. Att byta slyfyllda bakgårdar mot city-chevre med 
hjälp av getter eller får är bara ett exempel på nyttan som det urbana jord-
bruket kan ge i städerna. 

6
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Att satsa på stadsodling innebär givetvis inte att landsbyg-
den ska glömmas bort eller på något sätt förminskas.
 - Tvärtom ser jag stadsodlingar som ett sätt att visa lands-
bygdens betydelse. Det ska vara en ambassad för jordbruket, 
fortsatte Niklas.

Studier visar att allt fler människor vill söka sig ut på landet. 
Men de stöter på ett stort hinder; kunskap. 
 - 4H har faktiskt verktygen för att vara en del i utbildningen 
av människor som vill leva på landsbygden. Ni är bärare 
av angelägen kunskap och är ju sprungna ur viljan att vara 
självförsörjande. Våga ta plats som samhällsbyggare, upp-
manade Niklas Wennberg och fick många att sträcka på sig 
lite extra och känna ökad stolthet över 4H som organisa-
tion. 

I städerna finns mängder av mark som inte utnyttjas till sin 
fulla potential. Niklas Wennberg nämner prästgårdar, fot-
bollsplaner med små mål utan nät som använts till utfyllnad.
 - Fundera över vad som händer om oätliga växter byts mot 
ätliga? Och om fotbollsplanen användes till att odla?, upp-
manade han. 

Att Niklas Wennberg flera gånger uppmanade till att 4H 
skulle erbjuda sin tjänster till städerna och våga ta mer plats 
som samhällsbyggare är föga förvånande. Hans engagemang 
och kreativitet har tagit honom långt och hans mål är defini-
tivt att fler ska följa med på tåget mot ett mer hållbart sam-
hälle. Resan mot målet är långt ifrån slut. Just nu satsar han 
mycket på sitt projekt där han odlar fisk på land i en gammal 
fabrik i centrala Göteborg. Att ingenting är omöjligt bevisar 
han gång på gång. Låt oss alla ta en funderare över hur vi i 
4H kan bli en självklar del av det samhälle som fullkomligt 
skriker efter vår kunskap. Men fundera inte för länge- våga 
agera och bära er kunskap med stolthet.

Text: Elin Elander
Foto: Niklas Wennberg/Privat

Stadsjord

Läs mer om de spännande projekten 
och följ bloggen på www.stadsjord.se

I Slakthuset  i centrala Göteborg odlar Stadsjord/Kvartersodlat fisk som äter insekter 
och grönsaker. Fiskodling i stadens tomma lokaler bidrar till att fixa situationen i 
havet där många fiskarter är utrotningshotade eller riskerar att bli. När vi dessutom 
använder det näringsrika fiskvattnet till växtodling blir modellen smart hela vägen.

Stadsjord har sedan 2009 använt grisar inne i staden för att förvandla gräsmatta till 
gödslad, rotogräsbefriad odlingsmark.
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Mathias Wahlström är fritidspedagogen som brin-
ner för äventyr. Under 4H:s personalkonferens 
räddade han tillsammans med deltagarna, som 
valt äventyrspedagogik som grenkurs, Malmkö-
ping från en gasattack och fick verkligen gruppen 
att växa tillsammans.

Samarbete, kreativitet, kommunikation, fysisk aktivitet, engage-
mang, motorik, tillit, rörelse, kroppskontakt, spänning, överrask-
ningar, utmaningar, ledarskap, kamp, hänsynsfullhet och mod. 
Det är många moment som kan byggas in i äventyrspedagogik 
och Mathias Wahlström vävde skickligt in dem alla i samarbets-
övningarna och äventyret som deltagarna på hans grenkurs fick 
uppleva.

Mathias Wahlström är uppvuxen i Umeå men bor och verkar nu-
mera i Falun. Äventyrspedagogiken fastnade han för 2007. Att 
jobba med samarbetsövningar och använda naturen och utemiljö 
för att behandla frågor som är viktiga i dagens samhälle ger möj-
ligheten att stimulera och stärka fler människors lärande i jämfö-
relse med den traditionella skolvärldens sätt att lära ut. 
 - Jag brukar fundera över vad som är aktuellt just nu. Vad lockas 
ungdomar av? I dagens läge arbetar jag exempelvis mycket med 
pokémonjakt. Dock utan telefoner, berättade han.

Att arbeta med spänning väcker känslor. I äventyrspedagogiken 
återfinns alla sorters känslor men en av de viktigaste känslorna 
som Mathias vill lära barn, ungdomar och vuxna att hantera är 
rädsla.

- Rädsla är det som begränsar oss att leva vårt fulla liv, menar Mathias.  

Han talar också mycket om mod.
 - Modet är det som gör att jag vågar möta mina rädslor och vågar 
vara mig själv. När jag vågar släppa min gard så växer jag som 
människa.

Att 4H är en väldigt bra arena att arbeta med äventyrspedagogik 
kunde han snabbt konstatera.
 - Idag har vi varit ute i spöregn och ingen reagerade på det över-
huvudtaget. Jag har träffat väldigt lättsamma människor som 
verkligen såg detta som ett sätt att utveckla sin verksamhet. De 
utstrålade verkligen engagemang, nyfikenhet och öppenhet. Det 
var riktigt läckert!, sa han berömmande.

I sina äventyr hämtar Mathias Wahlström inspiration från både 
sagornas värld och aktuella samhällsproblem, det onda mot det 
goda. Han berättar om exemplet där ekorren Lurvis stöter på 
sin vän Tindra i skogen. Tindras mamma är Sagoskogens drott-
ning och hon bär en magisk ring. En dag när Tindra vill prova 
ringen blir den stulen av häxor. Häxorna förtrollar sagodrott-
ningen till en talgoxe och det råder panik i. Lurvis vill då hjälpa 
till och hittar en portal till den parallella människovärlden dit 
hen går för att be om hjälp. Av en händelse stöter Lurvis på Ma-
thias och den barngrupp han arbetade med. Självklart ville de 
vara med och hjälpa till att återställa ordningen i Sagoskogen. 

- Det är viktigt att följa historien och att du som ledare är en-
gagerad. Avslöja inte för mycket utan låt deltagarna disku-
tera och samarbeta för att lösa problemet. Det är viktigt att 
de själva får använda sin fantasi och svepas iväg, sa Mathias. 

De räddade staden från

Spänning på hög nivå med äventyrspedagogik
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Frida Samuelsson från Halland var en av de som var med på det 
äventyr som gick ut på att, tillsammans med de andra i gruppen, 
rädda Malmköping från en förödande gasattack.

- Detta var verkligen jättepositivt att testa på. Det hade varit svårt 
att applicera annars. Det var skönt att få vara ute, vi lärde verkli-
gen känna varandra mer och vi har haft jätteroligt, berättade hon. 

Ett äventyr följer en tydlig struktur. För att skapa ett äventyr gäl-
ler det att våga släppa fantasin lös och vara noggrann i förbere-
delserna.
- Jag tror att vi alla har god fantasi och förmågan att skapa en 
historia. Fundera över vad ni vill uppnå med äventyret. Vilka mo-
ment kan vi få in? Sedan är det viktigt att fundera över vad som 
är viktigt och engagerande för sin målgrupp, sa Mathias och upp-
manade till eftertanke.

Utöver att föreläsa om äventyrspedagogik arbetar Mathias på 
Hosjöskolan i Falun. Men hans energi tar inte slut där.

- Jag arbetar också som coach. Jag brinner verkligen för hälsa. Det 
är många som inte vet vart de ska men stressar på utan mål och 
börjar slarva med sin hälsa. Jag vill hjälpa dem att hitta sig själva 
och må bra.

Efter dagen med 4H var Mathias mycket glad.
- Jag tar med mig jättemycket positivt från dagen. Jag har fått 
upp väldigt mycket tankar om er verksamhet och jag tycker ni 
har en viktig roll i dagens samhälle där mycket handlar om pre-
stationer. I er verksamhet kan barn och ungdomar släppa allt 
som har med prestige att göra, avslutade han med ett leende.  

Den som är intresserad av äventyrspedagogik kan läsa mer på Ma-
thias Wahlströms hemsida, www.aventyrspedagogik-dalarna.com.

Text och foto:
Elin Elander

www.aventyrspedagogik-dalarna.com 
för mer information och inspiration

en  förödande gasattack

Besök gärna

Deltagarna på personalkonferensen lyssnade med spänning. 

Portalen som ledde från sagoskogen till den paralella 
människovärlden. 9
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Nikki Amini har under hela hösten synts i TV-rutan 
som en av de nya medlemmarna i ”Idol-juryn”, på 
TV4. Vad många kanske inte känner till är att Nikki 
under en stor del av sin uppväxt var en mycket ak-
tiv medlem i Akalla 4H-klubb på Akalla 4H-gård i 
Stockholm. Lukas Hemingstam, 10 år, som är medlem 
i Akalla 4H-klubb fick chansen att intervjua Nikki!

Hej! Jag heter Lukas och är med i Akalla 4H. Jag undrar….  
Hur gammal är du?
- Hej Lukas, jag är 32 år gammal

Vad jobbar du med när du inte är med i Idol-juryn?
- Jag har precis flyttat hem till Stockholm efter att ha jobbat utomlands 
i flera år. Nu driver jag eget management- och konsultbolag parallellt 
med Idol-jury uppdraget.

Vilket djur gillar du mest?
- Jag gillar alla djur, förutom ormar. Jag har ormfobi. Kattdjur -lejon, 
leopard, tiger - är mina favoriter. Framför allt deras cubs, de är så fina!
Jag var på safari i Masai Mara, att få se alla djur där var underbart.

Vad gillade du mest att göra på 4H när du var liten?
- Det är svårt att välja en sak som jag tyckte var allra roligast måste 
jag säga. Jag tycker att hela upplevelsen av att vara där och hjälpa till 
var väldigt kul. Jag fick alltid olika arbetsuppgifter och det var nog det 
som gjorde att jag alltid såg fram emot att komma dit! 

Har du nått bra 4H-minne?
- Jag har många goda minnen! För mig var det väldigt värdefullt att 
få vara på 4H i Akalla By, alltifrån sammanhållningen till alla roliga 
aktiviteter är än idag något som jag värdesätter från min barndom.

Text: Lukas Hemingstam
Foto: Nikki Amini 

Från Akalla 4H-klubb till Idol

Tro på dig själv och fokusera på din utbildning! 
Mina föräldrar var alltid väldigt noga med att jag och min syster gjorde bra ifrån oss i skolan och de poängterade alltid hur viktigt 
det är att få bra betyg så att vi sen kunde studera vidare på universitet. Jag uppskattar kanske deras råd och att de stod på sig mer 
idag än vad jag gjorde när jag gick på högstadiet eller gymnasiet. Så med risk för att låta som mina föräldrar-utbildning i kombi-
nation med livserfarenhet är oslagbart för din individuella utveckling. Plugga hårt, lär känna nya människor, testa olika sporter, 
hobbys av olika slag, jobba extra på skollov, res och upptäck världen och olika kulturer, studera utomlands. Det finns oändligt 
med möjligheter, det gäller bara att ta vara på dem!

Nikkis tips till alla 4H:are

”För mig var det väldigt värdefullt att få vara på 4H”
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22 höstlovslediga barn och ungdomar på det dag-
läger som Stråkanäs 4H anordnade på Ponderosa 
4H-gård. Dagarna fylldes med olika kulturaktivite-
ter som halloweenpyssel och pyssel av naturmate-
rial, skapande av ull, vänskapspyssel och tygtryck. 
Varje dag ingick det också djurkunskap där barnen 
fick umgås med gårdens djur samtidigt som de hade 
kul tillsammans. 

Efter ett mycket uppskattat höstlov med olika aktiviteter varje dag 
fortsätter verksamheten på Ponderosa 4H-gård. Varje vecka finns 
nu en fritidsgrupp med läxhjälp.  Fritidsgruppen är öppenför alla 
barn och ungdomar i grundskolan på tisdagar mellan 14-17. Vid 
ankomst bjuds barnen på frukt. Därefter vidtar cirka 1 tim läxhjälp. 

De barn och ungdomar som har läxor kan göra dem självständigt, 
hjälpa varandra eller få hjälp.  De som inte har egna läxor kan hjälpa 
andra eller läsa tyst i sofforna i vårt bibliotek (eller för ett djur). 
Efter läxläsningen är det fria aktiviteter som styrs av deltagarna 
själva. Deltagarna har visat intresse för allt ifrån 4H-företag, hant-
verk, pyssel, bak, djurskötsel, djurträning, umgänge med kompisar, 
brädspel, till utomhus- och inomhuslekar. Det är riktigt roligt att se!  
 
Text och foto: Sara Beckman

Här hittar du digitala

Såhär enkelt är det

11

Höstlovskul på
Ponderosa 4H-gård

Från och med 2017 kommer du att hitta  
Klöverbladet i din mobil, på plattan eller i 
datorn. På www.4h.se/kloverbladet kommer 
samtliga nummer att publiceras och kunna  
läsas i ett smidigt, bläddervänligt format.

Det senaste numret
kommer även finnas 
på startsidan

1. Gå till 4h.se/kloverbladet 
2. Klicka på det nummer du vill läsa

▶
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I tre år har Sveriges 4H arbetat med ett utbildningspro-
jekt som genomförts med stöd från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Första året gick ut på att inventera vårt utbildningsbehov. Under år 
två skapade vi utbildningar och nu under år tre har de testkörts. 
Detta har bidragit till att det nu finns flera nya utbildningsmaterial 
att ta del av. Det finns material för utbildning inom områdena djur, 
styrelsearbete, ledarskap och arrangemang att använda i 4H:s verk-
samhet. Totalt har 16 material  tagits fram. Under 2016 har alla nya 
utbildningar testkörts och bedömts ute i landet. Den allra sista fasen 
i projektet är nu inledd. Nu ska samtliga material uppdateras och 
eventuellt ändras efter önskemål från våra testkörare. Sedan är tan-
ken att materialen ska vara en självklar den i 4H:s utbildningsplan. 

4H har fått möjlighet att genomföra ett större projekt 
med stöd från Svenskt Friluftsliv. Projektet handlar om 
att öppna upp vår verksamhet för fler. Kort sagt- vi vill 
nå ut till alla i enlighet med vår vision. Projektet star-
tade under 2016 och fortsätter även under 2017.

Genom att skapa välkomnande metoder som lockar nya till vår 
verksamhet och genom att tydliggöra för besökare att vi är en 
medlemsorganisation vill vi nå ut till fler. Under 2016 har behov 
inventerats och metoder för att nå målet har testkörts.

Bland annat har äventyrspedagogik använts som ett verktyg vilket 
ni kunde se prov på tidigare i detta nummer. Storytelling, även-
tyr och paralella världar är verkligen ett koncept att anamma! 
 
Under 2016 föddes också Klöverhjälten, 4H:s egna figur som 
representerar allt unikt, positivt och roligt i 4H. Klöverhjälten väl-
komnar alla och sprider glädje. Under året har Klöverhjälten 
besökt två 4H-klubbar och lett aktiviteter. Klöverhjälten äls-
kar djur och natur och guidar med glädje de som är intresse-
rade. Det finns en aktivitetsbok och en arbetsbok som medlem-
marna kan använda i samband med besök från Klöverhjälten.  
Under 2017 kommer Klöverhjälten att synas digitalt och vi hop-
pas kunna glädja våra yngre medlemmar i organisationen genom 
den kanalen. Kanske kan Klöverhjälten komma till er 4H-klubb?  
Det kommer mer information, vi lovar! Klöverhjälten väntar pre-
cis runt hörnet.

Djurskolan som har funnits i 4H länge har fått sig en uppfräsch-
ning genom projektet. Det är ett perfekt verktyg för att bjuda in 
yngre medlemmar till aktiviteter. Dessutom är det ett fantastiskt 
sätt för barn och unga att lära sig grunderna i djurs välmående 
och skötsel.

Under 2017 är planen att utveckla material kring äventyrspedago-
gik och Klöverhjälten samt att ta fram material om 4H i bildform 
och på lättläst svenska och engelska. Vi kommer se över om vi kan 
komplettera med ytterligare metoder som verkar inkluderande 
och välkomnande och vi vill även att det ska bli enklare att bli 
medlem i 4H! 

Tre år med 4H:s utbildningsprojekt

Vårt mål: Verksamhet för alla

Foto: Myriam Alfaro

En del av Klöverhjältens utstyrsel. Grönt är favoritfärgen. 12
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Under sommarlovet hade vi fem lägerveckor på går-
den. Det var många ledare som kämpade med läg-
ren och gjorde ett strålande jobb med alla barn. På 
vår gård ville personalen tacka alla ledare som jobbat 
med barnen och djuren under sommaren- vi fick en 
heldag på Kolmårdens djurpark. 
 
Vi åkte med buss till Kolmården tidigt på morgonen och var i 
parken under dagen och åkte buss tillbaka hem igen på eftermid-
dagen. 
 
Syftet med resan var att vi skulle få belöning för vårt hårda ar-
bete men också en chans för ledarna att vara med och samla 
inspiration till förbättringar på vår egen gård.

 - Jag tycker det var roligt att vara med alla på ett roligt ställe en 
hel dag. Jag tycker det var bra inspiration att se hur deras hagar 
såg ut och även hur de tränat sina djur, berättade Ida Österberg, 
hjälpledare på Björklunds Hage 4H. 

Det fanns fler som delade med sig av postiva ord efter dagen.
- Det roligaste med besöket var att hitta massor med information 
och inspiration till vår egen gård, sa Sofie Carlsson, ledare på 
Björklunds Hage 4H.

Besöket gav verkligen inspiration för framtiden i Björklunds 
Hage 4H:s verksamhet.
 

   

-Jag tycker att det var en inspirerande dag som gav många in-
tryck. Det känns som vi nu har fått massor att tänka igenom 
och saker som går att använda i vår verksamhet. Detta är något 
som vi ledare rekommenderar andra att göra. Det var väldigt 
roligt och skapade en bra sammanhållning i gruppen. Det trå-
kigaste var att inte alla ledare hade möjlighet att följa med, sa 
Jennifer Parker som också är ledare på Björklunds Hage 4H. 

Text: Jennifer Parker
Bilder: tagna av ledarna

Klöverhjälten, som har en grön dräkt och ögonmask besökte Tanto 4H och vi fick lära 
oss massor. Vi pratade om superkrafter som Klöverhjälten har. Klöver och färgen grön är 
Klöverhjältens favoriter. Efter det fick alla en ficklampa att leta saker ute i naturen med. 
Vi tog sedan in sakerna och gjorde egna naturtavlor. Det var jättekul att träffa Klöver-
hjälten, berättade flera medlemmar från Tanto 4H.

Björklunds Hage besökte Kolmården

13

Vi träffade Klöverhjälten
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Hönskurs blev succé

14

Unga JUF Växer

Emma är projektledare 
för Unga JUF Växer

Det är precis som det låter, vi har star-
tat detta projekt för att åter igen väl-
komna den yngre generationen till JUF.  
Vi vill få in nya medlemmar som kan 
vara med och starta upp nya avdel-
ningar som drivs av ungdomarna. 
Vi har som mål att få in 1000 nya 
medlemmar i åldrarna 13-25, som 
kan vara med och driva våra av-
delningar samt påverka och vara 
aktiva inom vår verksamhet idag. 
Unga JUF Växer är fortsättningen på förra 
årets projekt: Unga JUF.  Vi håller tummar-
na för att det även blir ett år 3 till nästa år!  
 
Under senhösten -16 och våren -17 
planerar vi att åka ut till Sveriges olika 
Naturbruksgymnasium och presentera 
JUF, vår verksamhet och hur vårt prak-
tikprogram ser ut och fungerar. Vår am-
bition är att nå ut till eleverna och för-
hoppningsvis kunna starta samarbete 
med skolorna så att de kan bli några 
av våra nya avdelningar. Genom ett 
utökat samarbete hoppas vi få större 
chans till att kunna skicka fler skollag  
till plöj-SM och så småningom till fler 
av de övriga SM som JUF arrangerar, 
så som skogskörning, bruksridning och 
brukskörning till häst!

Jag heter Emma Norlund och 
jag ska hjälpa till på kansliet i  
Katrineholm samt jobba  som pro-
jektledare för Unga JUF Växer!  
Jag har min lilla hund Alva och två 
fjordhästar, Mirabelle  och Saga. Mi-
rabelle är 23 år och lever lite mer det 
goda livet som pensionär. Saga är 7 år 
och med henne  tävlar jag  i hoppning, 
dressyr och bruksridning sedan tre år till-
baka. Vi har ställt upp på ett antal fjord-
SM tillsammans och sommaren 2015 
så gjorde vi vår debut i JUF’s bruksrid-
nings SM i Kil. Vi har som mål att kunna 
starta i brukskörningen också, men just 
nu ligger det lite på is då Saga är dräk-
tig och väntas föla i april 2017.

Hönskursen som Unga JUF Dalarna 
anordnade den 16 oktober i stu-
diefrämjandets lokaler i Falun blev 
mycket uppskattad. Kursledare 
Christina Whalström utbildar i natur-
lig hönsskötsel, utifrån hönsens egna 
behov. Deltagarna fick lära sig om 
olika hönsrasers egenheter, hönshus 
och hönsgårdar, naturligt foder och 
tillskott.  Även bristsymtom, skador, 
sjukdomar, ohyra och mycket mer 
diskuterades. Yngsta deltagaren  
Irmelin Rönningen 9 år sa efter kursen:  
– Tänk att det var så spännande 
att jag kunde sitta still hela tiden!  
Efter visat intresse under hönskur-
sen finns planer på en kurs i gås 
och ankskötsel under nästa år! 

Text och foto: Håkan Johansson

På bilden ses prista-
garna från Gävleborgs 
skogs-DM 2016. Från 
vänster står Anders 
Svensson, Martin Ståhl-
klo, Ida Eriksson och 
Anita Eckebring. Hanna 
Pettersson saknas på 
fotot men hon del-
tog också tillsammans 
med danska husåsnan 
Harley. 

Unga JUF i Dalarna

Gävleborgs Skogs DM

Som en del i projektet Unga JUF Växer 
har vi i Dalarna startat en Unga JUF 
avdelning som i distriktet ska jobba 
för våra ungdomars intressen och 
locka nya medlemmar till föreningen.  
Hos oss i Dalarna har JUF-aktiviteterna i 
huvudsak kretsat runt häst och hästkör-
ning framför allt i form av våra tävlingar, 
men även i form av skogsdagar och 
träffar. Det vi i Unga JUF-avdelningen 
vill göra i första skedet för att locka nya 
JUF:are är att bredda utbudet av aktivi-
teter till sådant som fler kan vara intres-
serade av. Några exempel på förslag 
vi haft är att anordna kurser med tema 
hantverk, odling och djurhållning. På 
Dalarnas bruks DM i år arrangerades 
för första gången några kringaktiviteter 
till tävlingarna som riktades speciellt till 
barn och de var väldigt uppskattade. 

Nu närmast kommer vi att arrangera en 
bak- och pysseldag för våra medlem-
mar inför jul. Unga JUF i Dalarnas arbete 
är en början på något som vi hoppas 
ska ge ringar på vattnet och göra JUF 
intressant för fler på landsbygden. Vi 
har redan sett under året att de aktivi-
teter som arrangerats på Unga JUF:s ini-
tiativ har gett distriktet fler medlemmar. 
Ett exempel är den kurs i hönshållning 
som gick av stapeln den 16 oktober.  
2016 har varit ett uppstarts- och testår 
med Unga JUF för oss i Dalarna, men 
med det lilla vi gjort hittills har vi fått po-
sitiv respons och vi vill såklart fortsätta 
och utveckla det vi nu påbörjat. 2017 
blir ett spännande år att se fram emot! 
 
Text: Erica Bonde ordf. Unga JUF i Dalarna
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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 

Då 4H beslutat att inte ge ut Klöver-
bladet i tryckt form från och med 
2017 kommer JUF att trycka ett med-
lemsblad 2 gånger per år till sina 
medlemmar i form av JUF-Bladet.  
 
För att samla aktuella händelser/eve-
nemang är vi i startgroparna med en 
Facebooksida som heter JUF-Bladet 
där en eller ett par från varje avdel-
ning/distrikt kommer få tillgång till att 
lägga in information. Vi ber er ta upp 
detta i era styrelser och återkomma 
med vem/vilka som ska bli er JUF-
Bladet ansvarige.  

En premie kommer från 2017 be-
talas ut till de distrikt som lämnar in 
årmötesprotokoll mm. i tid, mer in-
formation om detta kommer i ett 
medlemsutskick under början av året.

JUF ger ut egen 
medlemstidning 2017

Årsmöteshandlingar

DM i Bruksridning, bruks-
körning och plöjning

Veddige 

Den 18/9 hade vi i Veddige JUF distriktsmästerskap i brukskörning och bruksridning 
på Backens Gård i Veddige. Totalt befann sig 27 duktiga ekipage under dagen 
på banan i både ridning och körning. Runt om gården trängdes bilarna och vi 
hade en väldig publikmassa som iakttog varje ekipage. 

Vi arrangerade även DM i plöjning den 29/10 på Rörs Gård i Tvååker. Det var 
veterantraktor, Teg, växelplog och hästplöjning som det gällde. Strålande sol var 
det hela dagen och hösten visade upp sin allra bästa sida när de tio startande 
ekipagen tävlade i de olika klasserna.

Resultat körning 
1: Thomas Carlsson 
2: (ps) Nina Ferm  
3: Jessica Bergquist 

Resultat Körning Ponny
1: Anders Tell

Resultat ridning 
1: Jen Janzdotter 
2: Jennie Johansson 
3: (ps) Linda Kedehag

DM Brukskörning, Bruksridning
Resultat häst
1: Thomas Carlsson 
2: Jessica Bergquist 
Resultat veteran 
bogserad 
1: Lennart Änga-
hagen Johansson
Resultat veteran 
buren
1: Krister Nilsson
2: Gösta Karlsson 
3: Jonas Hägg 

Resultat teg 
1. Karl-Olof Andersson 
2: Bert Kärrbrandt 
Resultat växel senior 
1: Jelle Terwel 
Resultat skollag 
växel
1: Albin Uhlin och 
Isak Larsson, Munka-
gårdsgymnasiet

 DM Plöjning

Populär hubertusjakt
Veddiges JUFs populära hubertusjakt ägde 
rum den 23/10 och totalt var det 39 delta-
gare med på arrangemanget. Vädret hade 
vi inte någon vidare tur med men det var 
en mycket god stämning ändå bland de 
tre grupperna under dagen. Bohus och Elfs-
borghs Caroliner gjorde oss sällskap denna 
dag till mångas förtjusning. Längs rundan var 
det olika stopp med små övningar och Reg-
nér Garden bjöd på sin goda äppelmust som 
vanligt. En mycket lyckad dag trots regn och 
rusk och vi tackar alla för deras medverkan!

15

Samtliga rapporter och foton från Veddige JUF: Jocke Richardsson
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SM/NM i plöjning 2016 24-25 Sept Apertin

NM Teg

NM Teg Junior

NM  Växel Junior

SM Hästplöjning

SM Veteran Bogserad

Årets Svenska mästerskap i plöjning 
gick av stapeln den 24-25 Septem-
ber i Apertin en bit utanför Karlstad. 
Förutom JUF så var LRF Ungdomen 
Värmland medarrangör. 

Under helgen så var det inte bara Svens-
ka mästerskapet som arrangerades, det 
var även Nordiskt mästerskap för både ju-
nioer och seniorer och Skol-SM i plöjning.  

För den som ville ta en paus från plöjnings-
tittandet fanns det flera utställare som var 
där och visade upp sig. Det kördes till och 
med en korv/fika-vagn runt på området som 
publiken kunde köpa något att äta ifrån, en 
väldigt bra idé tycker jag som var där för för-
sta gången. 

Det var ett 60-tal deltagare under SM dagar-
na. Det tävlades i bland annat Veterantraktor-
plöjning, moderna traktorer och hästplöjning.  
Jag blev glatt överraskad att det var så 
mycket publik som var där. Jag rekom-
menderar er att åka och titta på nästa års 
SM! Det var en ny och rolig upplevelse. 
 
Text: Emma Norlund   Foto: Jeanette Bergström

1 Michael Balle, 615 p
2 Peter Lindberg, 587 p
3 Per Wester, 554 p
4 Inge Larsson, 549 p
5 Vidar Gulbrandsen, 495 p

1 Martin Lindberg, 610 p
2 Rasmus Hindsgavl, 607 p
3 Emilia Bengtsdottir, 597 p
4 Jarkko Heitaoja, 486 p
5 Lasse Heitaoja, 458 p

1 Sindre Böhnsdalen, 624 p
2 Joel Uhlin, 481 p

1 Linus Elmelid, 169,8 p
2 Johan Eriksson, 166,8 p
3 Pär Eriksson, 154,8 p
4 Sigvard Gustavsson, 144,4 p
5 Jonas Karlsson, 140,3 p
6 Roland Arvidsson, 135,1 p
7 Leif Bång,  131,6 p
8 Bruno Elmelid, 128,9 p
9 Marcus Werner, 127,7 p

1 Mats Björkström, 170 p
2 Karl-Henrik Larsson, 167 p
3 Dan Andersson, 166,5 p
4 Sture Thörner, 159,5 p
5 Lars-Erik Björkström, 152,5 p
6 Lennart ”Änghagen” Johansson, 150 p
7 Johan Gustafsson, 149 p
8 Erik Westerdahl, 148,5 p
9 Johan Westerdahl, 142
10 Dan-Anders Jansson, 136,5 p
11 Joakim Olsson, 127,5 p
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SM Veteran Buren

SM Växel

SM Växel Junior

1 Krister Nilsson, 180 p
2 Gert-Inge Magnusson, 174 p
3 Gösta Carlsson, 173 p
4 Pierre Cederborg, 167,5 p
5 Anders Larsson, 164 p
6 Jan Gunnarsson, 162,5 p
 Torbjörn Pettersson, 162,5 p
7 Nisse Ruus, 156 p
8 Bo Johansson, 148 p
9 Emma Hermansson, 147 p
10 Dan Lindholm, 146 p
11 Fredrik Andersson, 142 p
12 Jan Claeson, 136,5 p

1 Rolf Eliasson, 582 p
2 Björn Sandberg, 488 p

1 Joel Uhlin, 431 p

SM Teg Junior
1 Fanney Bengtsdottir, 606 p

SM Teg

SM Teg Junior

Skol SM

1 Emilia Bengtsdottir, 655 p
2 Daniel Svensson, 632 p
3 Per Wester, 609 p
4 Inge Larsson, 588 p

1 Öknaskolan, 499 p
2 Munkagårdsskolan, 493 p
3 Sötåsen, 430 p
4 Uddetorp, 407 p

Den 8-11 september arrangera-
des Världsmästerskapet i plöj-
ning i Crockey Hill, nära York i 
England. Svenska Emila Bengts-
dottir och Emil Solberg var på 
plats. På bilden ser ni hur Emil 
Solberg tränar på vallen. 

SM/NM i plöjning 2016 24-25 Sept, Apertin

VM i plöjning 2016

17
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Sommar på Skälby
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ISABELLESHÖRNA
SpecialEgendesignad mugg

Snögubbelykta

OBS! 
Använd LED-ljus 
i lyktan så flätan 

inte bränns.

En mugg
Porslinspennor
Blyertspenna

DU BEHÖVER

En glasburk
Lim 

Orange papper
Ögon
Snöre
Vadd

Fusksnö

DU BEHÖVER

1

2

3

Bestäm dig för vilken design du vill ha 
på muggen.

Om du inte vill måla direkt på så kan 
du måla försiktigt med blyertspenna.

För att färgen ska sitta kvar måsta 
man fixera den i ugnen. På förpack-
ningen till porslinspennorna står det 
hur varm ugnen ska vara och hur man 
ska gå till väga. 

1

2

3

4

Limma fast ögonen på burken. Ta 
sedan en bit orange papper och snurra 
en liten strut. Limma fast den under 
ögonen på burken.

Sprid lim över hela burken och lägg/
rulla i fusksnö. Låt sedan torka.

Fläte en fläta av snöret och fäst på 
utsidan av burkens öppning.

Ta vadd och forma till två små bollar 
som du limmar fast där flätan slutar. 
Då får snögubben öron.
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av Jenny Berggrund

ISABELLESHÖRNA

1

2

3

4

Special5-minuters kola

50g smör/margarin
½ dl vetemjöl
2 msk kakao

1dl strösocker
½ dl ljus sirap

bunke
smörpapper

DU BEHÖVER

1. Smält smöret i mikron.
2. Blanda ihop alla ingredienser i bun-
ken till en smet och kör detta i mikron 
på full effekt i 20 sekunder.
3. Sänk effekten på mikron till 600w
4. Nu ska smeten totalt vara inne i 5 
minuter, för säkerhets skull så att det 
inte bränns kör jag 30 sekunder åt 
gången och rör om.
5. Efter totalt 5 minuter i mikron är det 
nu dags att hälla ut det på smörpappret.
6. Ställ den svalt tills den är så pass 
stel så man kan klippa den i bitar.
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SVA- hygien och smittskydd på ett roligt sätt
4H i framtiden
Stadsjord 
4H – en organisation för alla?
Äventyrspedagogik
Lägerledarutbildning
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INRIKTA DIG

JESPER LISSMARK HULT
NYHET: KLÖVERGALAN

På enhjuling genom Europa via öppna hjärtan

Sveriges 4H arrangerar

Nominera en 
4H:are idag!

 idag!

4h.se/cfk

Sista anmälan

17 januari
Mer info på 
4h.se/cfk


