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4H är en internationell barn- och ungdomsorganisation 
som, i Sverige, i huvudsak har aktiva medlemmar i  
åldrarna 6-25 år. 
 
I 4H skapar vi verksamhet utifrån våra medlemmars 
intressen och tar till vara på den kreativitet barn och ung-
domar 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 medlemmar brukar säga att 
4H-känslan för stor att beskriva, den bör upplevas och  
i vår organisation är alla välkomna att göra det. 

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till 
engagerade, välmående och ansvarstagande människor 
med respekt för omvärlden.

I Klöverbladet möter vi 4H:are på djupet, tar del av  
verksamheten runt om i Sverige, lär oss mer om djur, 
självhushållning och naturen. Vi tar oss an jobbiga  
ämnen, roliga saker, pysslar, vidareutbildar oss och hål-
ler koll på omvärlden. Vi är där våra medlemmar är. 
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Sitter på tåget på väg från ett möte i Uppsala 
med SVA (Statens Veterinärmedicinska an-
stalt) på Gränby 4H. Mötet handlade om det 
projekt som vi är samarbetspartner i. SVA be-
sitter kunskap in på molekylnivå men fokus i 
deras projekt ligger på att sprida kunskap om 
smittskydd och hygien på ett enkelt sätt. 

Under dagens möte presenterades förslag på 
skyltar som alla 4H-gårdar i Sverige kan använ-
da för att förbygga och informera om smittor och 
därigenom göra kunskap om hygien och smitt-
skydd mer tillgängligt för barn och unga. Där kan 
4H verkligen erbjuda en god grund för SVA att 
nå sitt mål.

4H:s verksamhet är onekligen en god samlings-
plats där kunskap kan inhämtas och spridas. 4H 
besitter kunskap inom många profilområden som 
är oerhört viktiga för att ett samhälle ska fungera 
och det är en ära att allt fler viktiga organisatio-
ner i samhället uppmärksammar det.

I mitt arbete är jag alltid på väg någonstans och 
man kan säga att tåget är mitt främsta kontor.  

Just nu är 4H verkligen på väg uppåt och framåt. 
Omvärlden börjar verkligen förstå vikten av att 
vi finns i samhället. Vi är en motpol till presta-
tionsinriktad fritid för unga och erbjuder istället 
verksamhet som utvecklar människor på djupet. 

De senaste åren har vi arbetat i ett stort utbild-
ningsprojekt och därigenom tagit fram hela 16 
nya utbildningsmaterial. Flera av dem har upp-
märksammats i media på ett positivt sätt. Det 
känns otroligt kul. Målet med 4H:s utbildningar 
är att de ska vara roliga, tillgängliga för alla våra 
medlemmar och självklart utvecklande i enighet 
med vårt motto ”Lära genom att göra”. I 4H ska 
barn och unga vara trygga och se lärande som 
en process som fortsätter genom hela livet. Pre-
cis så känner jag för mitt arbete i denna organi-
sation. Varje dag är den andra olika och jag lär 
mig nya saker hela tiden. Det är en ära att få 
vara en del av denna organisations utveckling.

Veronica Gisslar
Generalsekreterare Sveriges 4H
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”Ta det varsamt, du håller i mitt hjärta och det 
ska hålla hela livet ut.” 

Textraden ovan är ett utdrag från en låt som min bror skrivit. 
Sommaren 2016 gick jag med tårfyllda ögon mot altaret 
på min bröllopsdag till tonerna av just denna låt. Att lägga 
sitt hjärta i någon annans händer, att våga vara sårbar, är 
något av det svåraste som finns. En måste vara modig för 
att våga göra det. 

Jag har nog alltid setts som modig. Jag har alltid vågat tro 
på att jag kan göra precis vad jag vill. Det trodde jag också 
år 2014. Jag trodde nog till och med att jag var oövervin-
nerlig. 

2014 beslutade jag mig för att prova mina vingar och flytta 
till Nederländerna. Jag tog tjänstledigt från 4H, sålde allt 
jag ägde och sparade endast lite kläder och de saker jag 
lyckades trycka ner i två flyttkartonger. Tillsammans med 
mina två hundar, Ronja och Ruffa, tog jag mitt mod och 
emigrerade. 

Jag trodde att det var mitt livs kärlek jag flyttade till. Det var 
istället mitt livs mest kostsamma, smärtsamma och fruk-
tansvärda upplevelse som mötte mig. 

Omedelbart efter att jag kommit på plats i Nederländerna 
startade processen som förvandlade mitt livs kärlek till ett 
monster. Med psykisk tortyr bröt han ner mig till smulor av 
den jag en gång var. När den fysiska misshandeln startade 
var mina två, djupt älskade hundar redan döda. För mig 
var de allt, för honom var de bara brickor i hans sjuka spel.

Han försökte isolera mig från omvärlden. När jag hamnade 
på intensiven, nerdrogad med ett illa tilltufsat hjärta fick han 
mig att tro att det var mina studentvänner som gjort det mot 
mig. Detta trots att jag enbart druckit av en öppnad flaska 
han skickade med mig. Jag var totalt blind.

Jag var blind, förtvivlad och nedbruten av sorg tills den dag 
han bestämde sig för att ge sig på mig fysiskt för andra 
gången. Då vaknade mitt mod. Antagligen för att jag kände 
att jag skulle dö om jag inte var modig den gången. Att vara 
modig var liksom min enda chans.

Jag blev utkastad på gatan, bokstavligt talat. Barfota med 
trasiga och blodiga kläder haltade jag längs gatan. Paniken 
gjorde att min finmotorik försvann så hur jag än försökte 
kunde jag inte slå ett sådant enkelt nummer som 112 innan 
monstret kom ikapp mig och slog telefonen ur mina händer. 
Tack och lov störtade ett par grannar ut och räddade mig. 
Jag har nog aldrig känt en sådan lättnad någon gång i mitt liv. 

Det tog 24 timmar, sedan var jag hemma i Sverige igen. Med 
mig fick jag mina kläder och mitt liv. Mina fotoalbum, mina 
ärvda smycken och mina hundar är nu för evigt begravna i 
Nederländerna. Det gör ont fortfarande. Mest ont gör det för 
att jag hellre hade dött själv än att låta honom skada de jag 
älskade mest, om jag hade kunnat ändra historien. 

Men, ingen har facit i hand. Skulden och skammen börjar 
släppa sitt grepp mer och mer. Jag gjorde mitt bästa, jag 
vågade prova och jag var modig nog att gå. Jag lärde mig 
en oerhört tung läxa. 

Mitt älskade 4H välkomnade mig tillbaka med öppna 
armar. För många av er var jag samma gamla Elin som 
kom tillbaka. När jag såg på mig själv genom era ögon var 
jag fortfarande värdefull. Ni anar inte vad det betydde för 
mig. Utan er hade jag inte stått här idag.  

Trots förluster och misslyckanden är jag tacksam för det 
jag fått uppleva i mitt liv. Jag har aldrig älskat så djupt och 
innerligt som jag gör nu och jag har aldrig tagit så få sa-
ker för givet. I varje smärtsamt minne hittar jag något som 
gör mitt liv rikare. Jag är långt ifrån ensam om att ha blivit 
formad av mina upplevelser. Varje människa vi möter bär 
på en unik historia som format dem. För att vi ska fortsät-
ta att vara ödmjuka inför det kommer vi i Klöverbladet att  
fortsätta med artikelserien ”Mänskligt” där vi får lära känna
olika personer på djupet och ta del av deras historier.

På min bröllopsdag hölls ett tal till mig där en person sa att 
min allra finaste egenskap är min förmåga att älska djupt 
och osjälviskt. När jag hörde det, kände jag inom mig att 
den gamla Elin inte längre fanns. Hon försvann i Nederlän-
derna. Jag, den nya Elin, tror visserligen att jag kan göra 
allt, men jag vet att jag inte är oövervinnerlig. Framförallt så 
vill jag i huvudsak inte vinna själv längre. Jag har slutat att 
tävla. Jag vill istället att andra ska vinna, våga, hoppas och 
tro på sig själva. Därför är jag så djupt tacksam att jag fick 
komma tillbaka till just era öppna armar, i just denna orga-
nisation. För sådana är ni 4H:are- ni är osjälviska, kärleks-
fulla, stöttande och otroligt engagerade. Tack för allt ni gör.

Störst tack går till dig, Julia Brinkhagen, för att du fick mig 
att våga dela med mig av min historia. 

Elin Elander
Redaktör Klöverbladet
kloverbladet@4h.se I 073-765 92 30

Har du en historia att dela med dig av till artikelserien ”Mänskligt”?  
Välkommen att kontakta Klöverbladets redaktör för vidare information. 

Redaktörens ord

4



Mänskligt

”Min 
MS är 
inte 
jag”

Våren 2016 förändrade Julia Brinkhagens liv för alltid. Den livfulla skåde-
spelerskan kunde plötsligt inte hålla balansen och synen rubbades så att 
hon inte kunde se mer än ett par meter framför sig. Mattan drogs bort 
under hennes fötter när läkarna släppte bomben och sa: 
- Vi misstänker att du har MS.

fortsättning på nästa sida
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Mänskligt

Multipel skleros, oftast för-
kortat MS, är en neurologisk 
sjukdom som drabbar cen-
trala nervsystemet, det vill 
säga hjärna och ryggmärg. 
Ofta kommer sjukdomen i 
skov med symptom som går 
tillbaka inom några veckor till 
månader.  I många fall kan 
det dock utvecklas en bestå-
ende funktionsnedsättning. 
Det finns idag många olika 
behandlingar och mediciner 
som bromsar sjukdomsför-
loppet. Något botemedel 
finns dock inte.

Varje år får omkring 1000 perso-
ner diagnosen MS. De flesta av 
dem är kvinnor i 20-årsåldern. 
Julia Brinkhagen, 4H:aren från 
Uppsala, hade inte en tanke på 
att problemen med balansen 
och synen kunde vara MS när 
hon sökte hjälp första gången.
  - Jag sökte hjälp på akuten 
efter påtryckningar från min 
mamma. De konstaterade att 
jag troligen var stressad och 
behövde vila, berättar hon. 

Men riktigt så enkelt var det 
inte.
  - Mamma tvingade mig att ta 
kontakt med vår husläkare. Jag 
fick en tid med en läkarkandidat 
som visserligen gjorde samma 
sorts tester som på akuten, 
men hon reagerade starkt på 
mitt synbortfall, berättar Julia.
 
Läkarkandidaten kunde inte 
släppa Julias fall och remitte-
rade henne till neurologen på 
akuten på Akademiska sjuk- 
huset i Uppsala. 
   - Du får bli kvar här under  
natten, blev beskedet från neu-
rologen. 

Efter två dagars sjukhusvistel-
se släppte läkarna bomben.
   - Vi misstänker att du har MS.

Undersökningarna fortsatte 
med ryggmärgsprov, röntgen, 
mängder av blodprov och mer 
därtill. Efter en tid kunde en 
överläkare på neurologen på 
Akademiska sjukhuset bekräfta 
diagnosen och meddelade en 
chockad Julia följande: 

”MS är en allvarlig sjukdom 
men är inte livshotande. Jag 
säger det igen; det är allvar-
ligt men inte livshotande.” 

Någonstans här kom mörkret 
för Julia.
   - Jag var i sådan chock att 
jag har svårt att minnas mina 
känslor fullt ut. Men jag var för-
tvivlad. Jag kunde inte ens lita 
på en sådan basal grej som min 
kropp. Jag hade tagit det för 
givet. Tankarna snurrade och 
jag var rädd. Jag tänkte ”Jag 
kan inte gå, jag kan inte ens se 
och vad gör jag om jag inte kan 
gå?”, berättar Julia.

Rädslan för att inte kunna spela 
teater och leva ut sin passion 
var en av de saker som gjorde 
ondast.
  - Jag behöver använda krop-
pen i allra högsta grad. Om den 
inte fungerar- vad gör jag då?, 
fortsatte tankarna och frågorna 
inombords enligt Julia. 

fortsättning på nästa sida

”Jag behöver 
använda kroppen i 

allra högsta grad. 
Om den inte 

fungerar- vad gör 
jag då?”
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Mänskligt

Sjukvården reagerade snabbt 
på Julias fall och hon blev er-
bjuden insatser för att hämma 
inflammationen på synnerven 
som påverkade hennes syn 
kraftigt. Behandlingen pågick 
under en vecka men det tog 
nästan två månader innan hon 
kunde se ordentligt igen. Under 
den tiden hade Julias grupp-
kompisar från teaterlinjen på 
Sigtuna Folkhögskola börjat 
repetera en pjäs de skrivit ge-
mensamt.
   - Vi hade datum för när vi skul-
le uppträda. Jag ville så gärna 
vara med. Jag blev ersatt i två 
föreställningar men i den sista 
fick jag vara med, säger hon.

Tacksamheten gentemot grupp-
kompisarna går inte att ta miste 
på.
   - De spelade in repetitionerna 
så att jag kunde öva hemma. 
Replikerna repade vi dagen inn-
an föreställningen. Placeringen 
på scenen hjälpte de mig med. 

De tog min hand och ledde mig 
i mörkret till de rätta ställena. 
De tog sin verkligen tiden att 
låta mig göra det jag älskar. Det 
var helt otroligt, berättar Julia.

Kanske var det denna omfam-
ning av gruppkompisarna som 
gjorde att Julia insåg att den 
tysta sjukdomen MS inte måste 
bekämpas ensam. Som en del 
i accepterandet och bearbet-
ningen berättade hon om sjuk-
domen på sin Facebook. Reak-
tionerna på hennes sårbarhet 
och öppenhet lät inte vänta på 
sig.
   - Jag fick så enormt mycket 
peppning, stöttning och kärlek. 
Jag hittade styrka i andra och 
kände att det var precis det 
jag behövde. Jag behövde inte 
vara ensam, konstaterar hon.

Sjukdomen MS är kronisk och 
ett inlägg på Facebook kan 
inte på långa vägar förkla-
ra sjukdomen. Som ett steg 

framåt valde Julia att starta ett 
Instagram-konto.

”Jag har startat kontot för 
att dela med mig av mina 
erfarenheter från allt det 
här. För att kunna hantera 
situationen jag är i. För att 
göra skillnad på mig och 
min MS, för min MS är inte 
jag.”

Citatet kommer ifrån Julia och 
visar på ett tydligt ställningsta-
gande. Hennes drömmar skul-
le inte bli krossade, hon skulle 
tillvarata varenda chans hon 
gavs.
   - Jag har inte gett upp någ-
ra av mina drömmar. De har  
snarare blivit starkare. Jag vill 
hålla på med teater hela livet, 
mina relationer till pojkvän,  
vänner och familj har  
fördjupats, fortsätter hon.

fortsättning på nästa sida
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Det har snart gått ett år sedan  
Julia fick diagnosen. Hon har 
genomgått en blodstamcell-
stransplantation med en cellgifts- 
behandling. Känslorna har svängt 
fram och tillbaka. Från att känna 
sig svag och hjälplös till att återta 
kontrollen.
   - En sak som kändes så  
töntigt var att jag kände mig så 
ledsen över att jag skulle tappa 
håret av cellgiftsbehandlingen. 
Håret känns som en del av en 
människa varigenom en kan visa 
sin personlighet. Mitt hår var 60 
centimeter långt när jag bestäm-
de mig för att raka av det. Det 
skulle inte tas ifrån mig. Jag ville 
göra något positivt av upplevelsen 
och inte dra handen genom håret 
framför badrumsspegeln och grå-
ta när tussarna föll, menar Julia.
   Den envisa, målmedvetna Julia 
såg till att förloppet skulle förevi-
gas, bli en del av en kreativ pro-
cess och komma andra till gagn.
   - Jag kontaktade en kille som 
gick fotolinjen på folkhögskolan 
och frågade om han ville hjälpa 
mig. Det ville han gärna, berättar 
hon.
   Julia satte saxen nära hårbotten 
och klippte av de första slingorna 
av håret, sittandes på en stol i mit-
ten av ett upplyst rum.
   -Jag kände mig befriad. Jag 
trodde att jag skulle känna mig 
förkrossad men det blev istället 
kul. Jag hade känslan av att göra 
något som man egentligen inte får. 
Som ett barn som gör bus, något 
förbjudet, förklarar Julia.
   Med rakat huvud klev hon vida-
re mot framtiden med en känsla 
av lättnad. Sitt hår skänkte hon till 
Änglahår, som förmedlar hår till 
perukproteser till barn som lider av 
alopecia, en sjukdom som gör att 
allt kroppshår försvinner.
   - Jag vet inte om det har kom-
mit till användning men det kän-
des bra att ha gjort något i alla fall,  
berättar Julia.

”Jag ville göra 
något positivt av 
upplevelsen och 
inte dra handen 
genom håret 
framför bad-
rumsspegeln 
och gråta när 
tussarna föll”.

Mänskligt
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Sjukdomen MS kommer i skov 
och än finns det ingen som 
knäckt koden som förklarar 
varför sjukdomen uppstår. Idag 
mår Julia bra, men ingen vet 
hur länge det förblir så. 
   - Diagnosen har inneburit en 
enorm tankeställare. Jag satsar 
helhjärtat på mina drömmar, för 
jag inte vet vad som kommer att 
hända, menar Julia.

I sin sårbarhet har Julia funnit 
en enorm styrka och vilja. Insik-
ten av att kamperna inte behö-

ver utkämpas ensam har bjudit 
in fler att inspireras, även om 
det inte var tanken från början.
   - Min tanke var inte att jag 
skulle inspirera någon. Men om 
jag bidragit till att någon kän-
ner sig upplyft eller vågar vara 
sårbar är jag bara glad, berättar 
hon.

Att gå ifrån nattsvart hopplöshet 
till sprudlande hopp och fram-
tidstro är möjligt. Att stundtals 
låta sig bäras av andras styrka 
och pepp behöver inte vara fel, 

snarare rätt. Att våga vara sår-
bar kan vara nyckeln till frihet. 
När vi ser Julia på de stora te-
aterscenerna i framtiden kan vi 
påminna oss själva om att re-
san fram till målet inte alltid är 
enkel utan att det ibland är mot-
ståndet och följande sårbarhet 
som utvecklar oss människor. 
Tack Julia för din sårbarhet.

Text: Elin Elander

JULIA BRINKHAGEN
2016: diagnosen MS

1991
2005: började på 4H
”Allting började med mitt hästintresse 
och att jag sökte medryttarhäst. Linn H 
Magnusson* hade då skrivit en annons 
som jag svarade på. Jag åkte dit och 
provred och fick börja rida en häst på 
Gränby 4H-gård. 4H har gett mig så 
oändligt mycket. Jag fick mina första 
jobberfarenheter, kunskaper om fören-
ingslivet, ledarskapskurser med mera. 
Jag fick ett umgänge utanför skolan 
och det gav väldigt mycket. Jag var 13 
år när jag började så 4H har verkligen 
följt mig genom de viktigaste åren. 4H 
var verkligen mitt eget”.

2014

Började på Sigtuna Folkhögskola

”Diagnosen har inneburit en rejäl tan-
keställare. Jag har blivit mycket mer 
bestämd med vad jag vill göra och läg-
ga min tid på. Att verkligen våga satsa 
på mig själv fullt ut utan att ta hänsyn 
till vad andra säger är rimligt. Jag sat-
sar helhjärtat på mig själv. Det betyder 
givetvis inte att jag skiter i andra, jag 
menar bara att jag vill lägga tid på mig 
och det som är viktigt för mig.”

”Jag påbörjade först en utbildning till lärare men när vi kom till 
blocket med drama och litteratur fastnade jag för teater. Jag änd-
rade mig och ville verkligen bli skådis, trots att jag blev ifrågasatt. 
Jag sökte till Sigtuna Folkhögskola, gick på både grupp- och indivi-
duella intervjuer. Jag sa till rektorn på skolan ”Jag vill verkligen gå 
här” och så blev det också. Jag hittade verkligen mig själv och vad 
jag vill göra. Jag fann modet att satsa på min dröm fullt ut.

Mänskligt

*Linn H Magnus-
son är vice ordfö-
rande i Sveriges 
4H:s riksförbunds- 
styrelse, ordförande 
i Uppsala läns 4H, 
ordförande på Årsta 
4H-gård samt kassör 
i Gränby 4H. 
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Alektorofobi
Ruggning

Kycklingar som pratar

Ägg utan tupp

Supersmarta

Jag har värpt!

Siffran 21

extrem rädsla för höns kallas ”alektorofobi”.

När höns byter fjädrar kallas det att de ruggar.

Kycklingarna börjar prata med sin mamma  
redan när de ligger i ägget. Så när de kläcks 
känner de igen sin mammas ”röst”.

Hönor värper ägg oavsett om det finns en tupp 
i hönsgården eller inte. Ägg kan dock aldrig bli 
till kycklingar om det inte finns någon tupp som 
befruktat dem.

Höns är väldigt smarta och kan snabbt lära sig 
olika trick, som att exempelvis hoppa hinder el-
ler gå på gungbrädor.

Hönor brukar tala om när de har lagt 
ägg och träffar man höns ofta är det 
lätt att känna igen ljudet. Tuppar använ-
der också särskilda ljud för att locka till 
sig hönorna när han funnit något gott 
att äta.

Tuppen befruktar alltid 21 ägg i hönans 
äggledare. 

Det tar 21 timmar för hönan att konstruera 
skalet till ett ägg,

Embryot inuti det befruktade ägget lever 21 
dygn innan det dör, om hönan börjar ruva 
ägget dag 22 blir det ingen kyckling. 

Hönan ruvar 21 dagar innan kycklingarna 
kläcks.

Ett kokt ägg med intakt skal håller sig 21 
dagar på diskbänken innan det blir dåligt.

1Vita, turkosa, bruna
Ägg kommer i många olika färger beroende 
på hönans ras. Det finns bland annat vita, 
ljusbruna, mörkbruna, turkosa, ljusblåa och 
olivgröna.

Rena dinosaurierna
Hönsfåglar är närmast besläktade med di-
nosaurier och även om ingen kan säga exakt 
när de utvecklades räknar biologer med att 
de började utvecklas för 70 miljoner år se-
dan, precis innan dinosaurierna dog ut alltså. 

8 Sandbad
Höns badar sig i sand eller jord för att 
hålla sig rena. En liten sandlåda är där-
för mycket uppskattat i hönsgården.

Foto: Carl Stridberg

Foto: Annicka Söderström
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Siffran 21

Kasta inte dina tomma äggskal, skölj istället 
ur dem och använd som krukor när det att 
dags att sätta dina frön. Perfekt storlek för 
skott, de är miljövänliga – och ger dina plan-
tor en extra boost kalcium. När det sedan är 
dags att sätta ut dem kan du helt enkelt bara 
sätta ner äggskalet direkt i jorden eftersom 
”krukorna” är helt komposterbara.

Äggwraps är ett slags äggbröd som är busen-
kelt att göra och vars fyllning kan varieras i 
det oändliga. Färskost med pepparrotssmak, 
rökt skinka och ruccola fyller wrapsen på bild-
en ovan. Men varför inte prova grillad kyckling 
med fetaost? Äggwraps är både gott och mät-
tande och ett hett tips till kommande utflykter!

Så i tomma äggskal

Nyttig och god snabbmat där ägget är hjälte
Eggs Inc är snabbmatsrestau-
rangen där ägget – en av de 
nyttigaste råvarorna som finns 
– är hjälte! Allting på menyn be-
står av superprodukten ägg och 
alla deras produkter är gluten- 
och laktosfria. Självklart har de 
tänkt på hönorna och miljön och 
använder därför enbart ekolo-
giska ägg.
   Andreas Hedlund, Årets Kock 
2002, står för matlagningen och 

en kulinarisk, prisvärd upplevel-
se utlovas.
  Eggs Inc letar franchisetaga-
re som kan få denna nyttiga 
snabbmat att sprida sig till fler 
och verkligen bli ett slagkraftigt 
alternativ till traditionell snabb-
mat. På www.eggsinc.se kan ni 
läsa mer.
  Om ni vill besöka restaurangen 
hittar ni den på Regeringsgatan 
26 i Stockholm. 

Variationsrika äggwraps

Tillagning
Sätt ugnen på 200 grader.

Separera äggulorna från vitorna och vispa äggvi-
tan och en nypa salt till ett hårt skum.

Vänd försiktigt ner äggulorna i den vispade äggvi-
tan.

Häll smeten på en plåt med bakplåtspapper och 
bred ut den så tunt du kan.

Ställ in i ugnen och grädda i cirka 10 minuter. Ta ut 
och låt svalna och fyll sedan med vad du vill. Rulla 
sedan ihop wrapsen försiktigt och dela gärna i fle-
ra mindre delar så att den håller ihop bättre.

Ingredienser
3 ägg
Salt

Svårighetsgrad

Foto: Klara Österberg

Foto: Carl Stridberg
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Verksamhet
för

alla
En vintrig novemberfredag 
tog Stora Skuggans 4H-gård i 
Stockholm emot 21 nyanlända 
högstadieelever från Engel-
brektsskolan, samt pedagoger 
och tolkar, för en heldag fylld 
med aktiviteter och workshops. 

Under dagen hann deltagar-
na med att gå en guidad tur 
runt 4H-gården, sköta djur och 
även prova på olika hantverks- 
aktiviteter, bland annat band 
och snoddar, ullhantverk och 
dekoration av ljuslyktor av åter-
vunnet glas. 

Högstadieeleverna fick även 
lära sig mer om de 4H:na står 
för och vad det innebär att vara 
medlem i en förening. Innan 
besöket hade eleverna fått ett 
häfte till skolan med ord och bil-
der på exempelvis foder, grepar 
och gödsel som användes som 
språkstöd för dagens aktivite-
ter. Orden, och många nya, tes-
tades och användes flera gång-
er under dagen.

Det var verkligen en glädje att 
träffa så många glada och sam-
arbetsvilliga högstadieungdo-
mar, med så mycket tidigare 
erfarenhet av både djurskötsel 
och hantverk.

Jättetack till anställda och ide-
ella ledare på Stora Skuggans 
4H-gård, och ideella i 4H:s 
länsförbundsstyrelse i Stock-
holm, som gjorde dagen möjlig.
 
Friluftsdagen var ett samar-
bete mellan Stora Skuggans 
4H-gård, Engelbrektsskolan 
och Stockholms läns 4H, som 
en del i Riksförbundet Sveri-
ges 4H:s stora frilufts- och in-
tegrationssatsning i projekten  
”Friluftsdag på 4H-gård” och 
”Verksamhet för alla”.

Text och foto: Annika Hemingstam, 
Stockholms läns 4H

Projekt i 4H
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Verksamhet
4H i Sverige

När Almviks 4H i Malmö fyllde 
40 och ställde till med firande på 
gården var samtliga som varit an-
ställda under årens lopp inbjud-
na. Den allra första 4H-gårdsföre-
ståndaren, som idag är pensionär, 
dök upp och hälsade på.

Karolina Erixon, Kent Berg och 
Lasse Sörensson arbetar på Alm-
viks 4H-gård och har varit gården 
trogen under många år. De tyckte 
nog att det var extra roligt när de 
fick besök av gamla anställda un-
der firandet.
   - Det var jätteroligt, alla fick  
berätta sin story. Vi gick igenom 
alla åren från start till idag, berät-
tade Karolina.
   Lasse Sörensson instämde och 
berättade om aktiviteterna under 
firandet.
   - Vi började med välkomstglögg 
och pepparkaka. Sedan hade vi  
en tipsrunda om såväl 4H som 
Vi Unga eftersom anställda från 
båda organisationerna kom, sade 
han.

Det var Vi Unga och 4H som till-
sammans, år 1976, startade upp 

den djurfritidsgård som idag är 
den renodlade Almviks 4H-gård. 
Det finns många minnen och his-
torier.
   - Det händer roliga saker här 
hela tiden. Det har verkligen slag-
it mig genom åren att vi har sam-
ma verksamhet som från början. 
Utan att ändra något stort har vi 
blivit mer och mer framgångsrika. 
Vi utgår ifrån naturen och i da-
gens läge behövs vi allt mer, sa 
Kent och fick medhåll från både 
Karolina och Lasse.
   - Idag räcker det nästan med att 
barnen får komma ut och träffa 
djuren. De har inte samma natur-
liga kontakt med djur som många 
hade förut, fyllde Lasse i.

Almviks 4H erbjuder många olika 
typer av aktiviter och många sko-
lor väljer att besöka dem. 
   - Eleverna får dela upp sig i två 
grupper. Den ena tar först hand 
om djuren. De leder ut djuren till 
sina hagar, mockar och lär sig om 
den dagliga skötseln. Den andra 
gruppen pysslar med ull. Sedan 
byts de av, berättade Karolina.

Tre dagar i veckan har gården 
kvällsöppet för sina medlemmar. 
   - Vi aktiverar oss inom det mes-
ta. Vi är ute bland djuren, lagar 
mat, bakar, pysslar och gör utflyk-
ter, fortsatte Karolina.

Att ha funnit på samma plats i 40 
år gör att många roliga händelser 
upplevts och återberättats.
   - Vi känner en stolthet över att vi 
finns kvar efter så många år. Det 
kommer vuxna människor vars 
föräldrar varit aktiva på gården. 
Ofta är det djuren som kommer upp 
när det pratas minnen. Det finns 
flera som berättat om ilskna kal-
koner som tydligen funnits här, sa 
Lasse och skrattade.

Idag huserar det inga ilskna kal-
koner på Almviks 4H-gård. Det 
behövs inte, det är tillräckligt ro-
ligt och spännande med alla ak-
tiviteter ändå. Om ni är mer ny-
fikna på vad de pysslar med på 
Almviks 4H-gård i Malmö kan ni 
besöka  www.4h.se/almvik och 
läsa mer.
Text: Elin Elander

Almvik har 40 år i gamet
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KLÖVERBLADET
PULS
MÖTER

Hur går förberedelserna?
   - Det flyter på bra, varje dag 
kommer vi längre i vår planering. 
Vi är en stadig och bra arbets-
grupp som jobbar med RIX17 
och vi hjälper varandra med allt! 
Lägret kommer alltså hållas 
i Nunnäs, Skåne. Vad är det 
bästa med lägerplatsen?
   - Jag måste nog säga att det är 
att det är nära till precis allt! På 
tre minuter är man vid badet, en 
minut tar det till volleybollplaner-
na. Allt ligger verkligen nära och 
bra. Sedan är vi ute på landsbyg-
den, vilket betyder att sena kvällar 
vid scenen med dans och stoj inte 
kommer att bli några bekymmer.
Lägerplatsen ligger precis in-
till en vikingagrav enligt infor-
mation på hemsidan och det 
inspirerade er till årets läger-
tema?
   - Ja, precis! Årets lägertema är 
”Epok” och vi fick inspirationen 
från lägerplatsens historia. Där-
för tänkte vi att länen i år skulle 
få chansen att se tillbaka på sin 
historia, eller varför inte framåt 
i tiden? Det ska bli spännande 
att se hur länen tolkar temat och 
skapar sina lägerområden efter 
det!

Är det något med platsen som 
är extra lyxigt i år?
  - Jag skulle säga att det är 
stämmolokalen som är extra lyx-
ig. Den har ett afrikanskt tema 
och vi tror att det kommer ge en 
härlig atmosfär till alla som ska 
gå på stämman.
Vad spännande! På tal om 
spännande- kan ni ge oss någ-
ra ledtrådar om vad Årets udda 
idrottsgren kommer att vara?
  - Jag kan säga såhär: Årets 
udda idrottsgren kräver list och 
en förmåga att inte synas. Låter 
konstigt va? Redan första dagen 
på lägret kommer deltagarna att 
kunna se spelplanen för Årets 
udda idrottsgren och då kanske 
man kan lista ut vad det är för 
något.
Var kan nyfikna hitta mer infor-
mation om anmälan?
  - Mer information hittar man på 
vår hemsida, www.4h.se/rix17 
och i vår Facebook-grupp RIX17- 
Skåne. Via Facebook kan ni ock-
så gå mer i gruppen Nedräkning 
till RIX17. Via alla de kanalerna 
kan ni definitivt hålla er uppdate-
rade!
Det låter ju jättekul! Kan du 
berätta om något ni informerat 

om via Facebook?
  - Absolut. Aktivitetsdagen är jät-
teviktig så vi har såklart berättat 
om bland annat det. Det kommer 
att finnas möjlighet att besöka 
Skånes Djurpark, Hörby bad och 
Bowling, Dalby Stenbrott och 
Emporia i Malmö, som är Nor-
dens största shoppingcenter. Ut-
över det kan man gå på alpacka- 
trekking och upptäcksfärd i 
Tykarpsgrottan, stället där  
Ronja Rövardotter spelades in. 
Den som är intresserad kan ock-
så besöka Fotovikens levande 
vikinga museum eller besöka 
en 4H-gård. Sist men inte minst 
kommer det vara möjligt att spe-
la paintball på Äspinge paintball.
Hur står det till med rix-pulsen 
på lägerchefen?
  - Rixpulsen är på en jättebra 
blandning mellan nervös och 
peppad!
Det låter bra det. Vi ser fram 
emot nästa rapport!
  - Vi med! I nästa nummer kom-
mer en presentation av alla funk-
tionärer i lägerledningen, missa 
inte det!

Text: Elin Elander

  RIKSLÄGERCHEFEN
Det må kännas som att det är långt kvar till sommar, sol och riksläg-
ret. Men planeringen för rikslägret i Nunnäs, Skåne, mellan den
    14-21 juli 2017 är i full gång redan. Därför kontaktar vi riksläger 
 chefen Joakim Widerström för att ta Rix-pulsen på honom.

När?  14-21 juli
Var?  Nunnäs, Skåne
För vem?  4H:are födda under 2003 eller tidigare
Vad händer där?  Sol, bad, häng med vänner, volleyboll- 
turnering, talangjakt, stadsrally, aktivitetsdag, udda idrotts-
gren, mys i caféet (världens godaste toast och choklad- 
bollar utlovas), avgörandet av 4H-kampen med mera.

www.4h.se/rix17
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www.4h.se/rix17

Do it yourself
En enkel ljusstake som du 
kan anpassa innehållet i efter 
personligt tycke och smak.

Du behöver:
En glasbuk med tillhörande 
lock
En ljuskopp
Färg/sprayfärg
Limpistol 

Steg 1
Limma fast ljuskoppen på mit-
ten av locket med limpistolen. 
Låt torka.

Steg 2
Måla eller sprayfärga locket 
och ljuskoppen i valfri färg. 
Låt torka.

Steg 3
Fyll burken med det du vill. 
Kanske en vacker fjäder, en 
blomma, ett höstlöv eller  
varför inte en körsbärskvist?

DIY 
4H:aren från Kalmar som inte får nog av pyssel Isabellemed
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Personliga vinster 
och 900 mil på 
enhjuling

Karlskrona-killen Jesper Liss-
mark Hult har kämpat från 
starten i sitt liv. Hans tid i 
grundskolan var väldigt tuff 
och kantades av daglig mob-
bing. Han bar på en känsla 
av att vara ohjälpligt ensam, 
att inte passa in. Under 4H:s 
Centrala funktionärskurs 
delade han med sig av den 
inspirerande historien om hur 
han vände sitt liv.

I gymnasiet upphörde mobbing-
en men de hårda orden hade 
redan satt så djupa spår att han 
hade svårt att finna sin plats och 
kände sig misslyckad och oäls-
kad. Han hade självmords-
tankar.
   - När jag stod på balkongen 
tänkte jag ”hoppa Jesper, ingen 
kommer att sakna dig”. Jag gick 
till köket och tänkte att jag skulle 
sticka en kniv i mitt hjärta för att 
få slut på lidandet. Jag var ändå 
ingen. Jag fanns inte, berättade 
Jesper för en berörd publik på 
Valla Folkhögskola i Linköping.

”Hoppa Jesper, ingen 
kommer att sakna dig”
Hans familj fanns där som ovär-
derligt stöd och gav honom kraft 
att orka fortsätta. Han kom i kon-
takt med mental träning och fick 
lära sig mer om tankens kraft. 
Han började affirmera, upprepa 
positiva och kärleksfulla ord till 

sig själv dagligen. I takt med att 
han lärde sig mer fick han verk-
tyg att ta sig upp från avgrunden, 
börja tro på sig själv och våga 
tro och satsa på sina drömmar.

Efter gymnasiet begav han sig 
till Australien. Där fann han änt-
ligen sin plats. Han fick vänner, 
kände sig värdefull och upp-
skattad. När han kom tillbaka 
till Sverige började han studera 
och återigen försvann han in 
i en roll där han inte kände sig 
hemma. Men denna gång hade 
han verktygen för att hantera 
tankarna och vända dem. 

”Du blir vad du tänker”
Det citatet delade Jesper med sig 
av till 4H:arna som samlats för att 
delta i traditionella utbildnings- 
helgen för ideella och anställda 
i 4H. Att ha modet att tro på det 
som till en början kan kännas 
omöjligt är enormt viktigt, det är 
Jesper Lissmark Hult ett bevis på.

   - När jag först provade att cyk-
la enhjuling så ramlade jag, lika-
så nästa gång. Efter många fall 
kunde jag till slut cykla tio meter, 
sedan en kilometer, en mil och 
sedan flera mil. Varje delmål var 
en seger i sig, menade han.

2006 fick Jepser höra talas om en 
man som cyklat från Haparanda 
till Ystad. 

Inspirationen till den egna, för-
sta långa resan på enhjuling 
började gro. I juni 2011 startade 
utmaningen; att ta sig från Tre-
riksröset till Smygehuk. Jesper 
Lissmark Hult skulle alltså cykla 
enhjuling från Sveriges nordli-
gaste punkt till landets sydligas-
te.
   - Tillsammans med en doku-
mentärfilmare började jag cykla. 
Jag satte upp en mängd delmål. 
Umeå var ett av dem, fortsatte 
Jesper.

När de nådde Umeå hade sta-
den skakats av ett brutalt mord, 
där offret var endast sju år gam-
mal. Staden var i sorg. 
   - Vi bestämde oss för att spri-
da kärlek. Att dela ut kramar, sa 
Jesper och berättade om kam-
panjen ”Free Hugs” där han 
delade ut kramar till människor 
han mötte.

Med en skylt på magen och ryg-
gen märkt med ”Free Hugs”, 
gratis kramar, vandrade Jesper 
gatorna fram i Umeå. Stäm-
ningsfull musik spelas och på 
filmklippet Jesper visar får 

14



åhörarna på CFK se hur männ-
iskorna på gatorna går från skep-
tiska till fulla av kärlek. Barnen 
sprang in i Jespers armar. Vuxna 
kramade länge och ärligt.
   - Innan jag genomförde detta 
tvivlade jag. Jag kände mig lite 
löjlig. Men mitt hjärta sa till mig 
att jag verkligen ville göra detta, 
berättade Jesper.

Jesper Lissmark Hult påminner 
publiken om en viktig sak i sam-
band med detta.
   - Situationen är inte unik. Vi alla 
tvivlar ibland, oavsett vad det gäl-
ler. Men kom ihåg; om du inte tar 
risken får du aldrig heller chan-
sen, konstaterade han.
 
Sundsvall, staden som represen-
terade att Jesper kommit halv-
vägs på sin resa, fick uppleva ett 
av Jespers glädjevrål. 
   - Jag skrek ut min lycka över 
torget. Jag hade kommit halv-
vägs till Smygehuk och jag visste 
att jag skulle klara det, berättade 
Jesper och visar med sitt kropp-
språk hur hela han strålade av 
hopp.

Att visualisera målet är en viktig 
del av tankens kraft. Efter 2500 
passerade kilometer och 53 
spenderade dagar nådde Jes-
per äntligen Sveriges sydligaste 
punkt, Smygehuk.
   - En stor anledning till att jag 
lyckades nå mitt mål är att jag 
visualiserade mig själv vid må-
let, Smygehuk. Jag fick gåshud 
för att det kändes så verkligt och 
det peppade mig att fortsätta de 
gånger det var riktigt tufft, fortsat-
te Jesper och nämner bland an-
nat den otäcka känslan av att bli 
omkörd av en lastbil när en själv 
sitter oskyddad på enhjuling.

Jesper Lissmark Hult föreläser för 
många olika typer av människor 
och har verkligen en fantastisk 
förmåga att inspirera. Han ger 

verktyg på hur något negativt 
kan vändas till något positivt, hur 
man kan göda sin motivation och 
inspiration. Att nå sina drömmar 
blir inte bara ett flummigt uttryck i 
Jespers värld.
   - Efter resan genom Sveri-
ge började tankarna snurra och 
drömmen om att cykla genom 
Europa föddes. Jag började fun-
dera på rent praktiska saker som 
var man skulle kunna bo under 
resans gång. Soff-surfing (couch 
surfing) blev lösningen. Jag skul-
le husera hos olika människor 
som erbjöd sällskap och husrum, 
berättade han.

Det var genom soff-surfingen 
som Jesper fann Elin Höglund 
från Örebro, tjejen som kom att 
göra honom sällskap på resan.  
  - Vi träffades på ett café första 
gången och började planera re-
san, sa Jesper och berättar att 
Elin cyklade på vanlig cykel med 
både sin egen och Jespers pack-
ning. 
 
Steget därifrån till att i juni 2012 
sitta tillsammans på ett plan till 
Nordkap i Norge, där resan skulle 
börja, kan tänkas långt. Men med 
små delmål tog sig Jesper även 
dit. 
  - Det var många gånger som 
man funderade över hur det skul-
le gå att spendera dag som natt i 
omkring sex månader med någon 
man träffat endast ett par gånger, 
berättade Jesper och skrattade 
hjärtligt och publiken instämde.

Tarifa i Spanien är Europas syd-
ligaste landpunkt och var målet 
med resan.  
  - Under resans gång fortsatte 
vi med Free Hugs-kampanjen. Vi 
stannade på gator och torg och 
delade ut kramar. Vi samlade 
även in pengar till organisationen 
Friends. Vi ville sprida budskap 
om kärlek och glädje och motver-
ka mobbing, berättade Jesper.

Den 11 december 2012 rapporte-
rade media flitigt om Jesper och 
Elins resa då de närmade sig må-
let. På Jespers Facebook kunde 
man läsa:

”Nu är det bara några 
timmar kvar innan jag blir 
den första människa som 
cyklat enhjuling 6500 km 
genom hela Europa!!!! Det 
känns helt awsome. Jag är 
väldigt glad över att jag hit-
tade min vän Elin som följde 
med på cykel. Utan henne 
hade jag inte klarat det. Hon 
är helt fantastisk”.

Ännu en gång hade Jesper allt-
så nått sitt mål, övervunnit räds-
lor och hinder och verkligen följt 
sitt hjärtas röst. När föreläsning-
en avrundades var det lätt att 
konstatera att Jespers resor och 
drömmar långt ifrån tagit slut. Det 
var garanterat inte sista gången 
historierna om Jespers äventyr 
berättades. De som lyssnade till 
Jesper under fredagskvällen på 
CFK den 27 januari fick verkligen 
en inspirerande och berörande 
lektion i hur man kan vinna per-
sonliga segrar oavsett inom vilket 
område man strider på. 

Född: 1986 i Karlskrona
Är: motivationsföreläsare, 
hypnoscoach, mindfullness-
instruktör, obotlig äventyrare och en  
förespråkare av vegansk kost.
Hemsida: www.lissmark.com
Kontaktuppgifter: 
Mail: jesper@lissmark.com
Telefonnummer: 0725109929

Jesper Lissmark Hult

Text: Elin Elander
Foto: Jesper Lissmark Hults privata

15



Tidigare var semla liktydigt med en enkel slät brödbulle av vete-
mjöl. Det är därför en vetebulle eller småfranska fortfarande kan 
kallas semla i de svenskspråkiga delarna av Finland. Kärt barn 
har definitivt många namn och semlan kan bland annat kallas för:  

• Fettisdagsbulle
• Gräddbulle
• Fastlagsbulle
• Hetvägg från tyskans heetweggen för kilformade vetebullar och     
   Heißwecke för varma kilar
• Gräddsemlor
• Temla enligt Ture Sventon

Semlor

Fettisdagen är enligt tradition den 
dagen då man fick äta fettisdags-
bullar- det vi idag kallar semlor. 
Fettisdagen var tidigare kulmen 
på en tredagars fest då man åt 
upp sig inför den 40 dagar långa 
fastan som inledes dagen ef-
ter fettisdagen, på den så kall-
lade askondagen. Askondagens 
namn kommer från att man ströd-
de aska på huvudet för att tydlig-
göra att man ångrade de synder 
man begått.  

Tidigare börjande man äta upp 

sig redan på söndagen innan 
fettisdagen, fastlagssöndagen 
och även på måndagen, den så 
kallade blåmåndagen. Dock var 
fastlagstisdagen eller fettisdagen 
den riktigt stora ätardagen då 
man bunkrade upp med fett.

Fettisdagen inträffar på tisdagen 
sju veckor innan påsk så datumet 
fettisdagarna inträffar på varierar 
från år till år.

Det är få godsaker som är hypeade på samma sätt som semlan 
är. Det kan uppstå vilda diskussioner om när, var och hur den 
får förtäras. Vissa äter den i ett bad av mjölk, andra förfäras över 
mandelmassan och byter ut den mot vaniljkräm. I Norge brukar 
de fylla semmelbullen med sylt. Klöverbladet tyckte det var dags 
att göra en djupdykning i semlans värld nu när fettisdagen står 
för dörren den 28 februari.

Kärt barn, många namn

Kungligt frosseri
Kung Adolf Fredrik dog den 12 
februari, fettisdagen år 1771, efter 
att ha förätit sig på semlor. San-
ningen är att han även åt massor 
med hummer, kaviar, böckling och 
surkål samt drack stora mängder 
champagnevin samma dag.

Ransonering
Mjöl, socker och grädde var ranso-
nerat under andra världskriget och 
avskaffades i början på 1950-talet 
och då ökade ätandet av semlor.

Similia
Ordet semla kommer från det  
latinska ordet similia vilket betyder 
vetemjöl. 

Endast tisdagar
Fram till början på 1960-talet 
fick semlor endast serveras på  
tisdagar på caféer och konditorier 

miljoner semlor säljs under ett år i 
Sverige och uppskattningsvis bak-
as 30 miljoner semlor i hemmen. 
Semlesäsongen blir allt längre och 
numera finns saffranssemlor re-
dan till jul och följs sedan av andra 
varianter ända fram till påsk.

50

50
procent av svenskarna äter en 
semla på fettisdagen

1920
Grädde på semlan introducerades 
omkring 1920. Men fastlagsbul-
lens historia sträcker sig ända till-
baka till 1500-talet.

TESTPATRULLEN
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Vilken semla är vinnaren i årets smaktest?

Fyllning
 
Utseende

Ätbarhet

Pris

Den vanliga semlan 
stack inte ut och var 
inte särskilt snygg. Men 
smakade helt okej och 
var inte så kladdig. Plus 
för det låga priset.

Vanlig semla Wienersemla Kanelbullesemla Semlewrap
Perfekt kombo!

Ingen höjdare

För sötHelt okej

Fyllning
 
Utseende

Ätbarhet

Pris

Testpatrullen gillade  
wienersemlans lite  
speciella utseende. Men 
den fick låga poäng på 
grund av sin kladdighet 
och att den var för söt.

Fyllning
 
Utseende

Ätbarhet

Pris  ----

Semlewrapen blev ingen 
favorit. Brödet var inte 
gott. I kombination med 
det högsta priset blev det 
en flopp trots att den var 
smidig att äta.

Fyllning
 
Utseende

Ätbarhet

Pris

Kanelbullesemlan var 
den solklara favoriten 
med bäst fyllning och 
utseende. Den var en-
kel att äta och defintivt 
prisvärd.

Pris 25 kr Pris 25 kr Pris 32 krPris 19 kr

TESTPATRULLEN

Shafi Ella Sarah Medina
Ålder: 9 år
Favoritmat: Tacos
Vad ska du bli när 
du blir stor? Ska 
jobba på Skälby 4H
Bästa bus: gillar att 
lura min mamma 
Klubb: Skälby 4H 

Ålder: 12 år
Favoritmat: Köttfärssås
Vad ska du bli när du 
blir stor? Fotbollsproffs
Bästa bus: Skrämmas
Klubb: Skälby 4H  

Ålder: 9 år
Favoritmat: Älskar allt
Vad ska du blir när du 
blir stor? Jag vill bli 
lärare
Bästa bus: Är att skräm-
mas
Klubb: Skälby 4H

Ålder: 11 år
Favoritmat: Plankstek
Vad ska du blir när du 
blir stor? Veterinär
Bästa bus: Skrämmas
Klubb: Skälby 4H
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Det nationella 4H-året kick-
startades med Central funktio-
närskurs i Linköping den 27-29 
januari. Årets CFK bjöd in till 
riktigt festlig stämning på Klö-
vergalan som gick av stapeln 
för första gången.

Idén med Klövergalan var att ska-
pa ett forum där fantastiska 4H:are 
från landet kan hyllas. Innan CFK 
och Klövergalan hade hela Sveriges 
4H chansen att nominera personer i 
de olika kategorierna; Årets eldsjäl, 
Årets styrelsemedlem, Årets ledare, 
Årets kompis, Årets anställda samt 
Årets projekt. 

Malin  Andersson från Värmlands län 
blev mäkta förvånad när hon utropa-
des som vinnare i kategorin Årets 
kompis. Med tappad haka tog hon 
emot priset och blev enormt nyfiken 
över vem som nominerat henne.  
 
Röbäcks  4H-gård valdes som vin-
nare i kategorin Årets verksamhet. 
Tyvärr fanns ingen representant på 
plats som kunde ta emot priset. Men 
när de höll årsmöte överraskades de 
av Västerbottens läns verksamhets-
ledare Hans-Christer Johnsson som 
agerade prisutdelare. 

”När kommunledningar från kringlig-
gande kommuner vill att stora vatten-
krig ska komma till deras stad är det 
enkelt att förstå att genomslagskraf-
ten i det som blivit utvalt till Årets 
projekt varit enorm. Målet att ge så 
många människor som möjligt chan-
sen att kostnadsfritt uppleva somma-
ren i sin egen stad uppnåddes med 
råge. Tillsammans gjorde Jönkö-
pings läns 4H och Tranås 4H en hel 
stad så sommarvänlig och rolig att 
de boende hellre ville stanna hemma 
än att semestra på annan ort.” 

Så löd motiveringen till varför 
Fun4Free utvaldes till Årets projekt.
   - Det känns jätteroligt att projektet 
uppmärksammats så mycket, sa Per 
Carlsson, verksamhetsledare i Jön-
köpings läns 4H och en av eldsjälar-
na bakom projektet.

Sociala medier spelar en viktig roll 
i dagens samhälle och Sveriges 
4H:s livesändning på Facebook från 
prisutdelningen till Årets anställda, 
Isabelle Hall från Skälby 4H-gård i 
Kalmar, spred sig till såväl radio som 
lokaltidning och resulterade i flertalet 
artiklar och en intervju i radio för pris-
tagerskan.

Årets ledare blev Albin Strand från 
Kronobergs län. Reaktionen när 
hans namn lästes upp var oslagbar 
och det var verkligen roligt att se 
glädjen i hans ögon.
  - Det här trodde jag aldrig. Jag för-
stod inte alls att det var mig motive-
ringen syftade på innan jag hörde 
mitt namn. Det känns jätteroligt, sa 
Albin efteråt.

Årets styrelsemedlem var den 
kategorin som hade den allra 
längsta motiveringen. Det var 
inget konstigt när det var över tio 
års engagemang i 4H som skulle 
sammanfattas. Vinnaren blev Emma 
Hedin, från Älvsborgs 4H, som enligt 
nomineringen lyckats göra ett helt 

län riktigt intresserade av ekonomi 
och dessutom gladeligen delar med 
sig av sina kunskaper till fler.

Klövergalan avrundades med att 
priset till Årets eldsjäl delades ut. 
Beatrice Täng, från Skaraborg, var 
den vars 4H-hjärta visat sig enormt 
starkt under lång tid och den som till-
delades priset. I ett litet län har hon 
lyckats göra stor skillnad och de som 
nominerat henne frågade sig själva 
om Skaraborgs läns 4H ens fungerat 
utan henne. 

Innan arrangörerna tackade för 
sig dök gänget upp en sista gång 
på scenen och spexade till toner-
na av ”Fem fine frøknar” med den 
norska artisten Gabrielle. Guld-
glittret från de två konfettiraketer 
som fyrades av fyllde lokalen och 
representerade en guldstjärna till 
varenda 4H:are ute i landet som 
engagerar sig i organisationen.  
 
Arrangörsgruppen bestod av Fanny 
Wallin, Isabelle Hall, Anna Säll, Filip 
Axbrink Jönsson, Elin Elander samt 
Antonia Mossberg, som dock ej kun-
de närvara under galan men som va-
rit en stjärna i förarbetet. 
   - Detta var så otroligt kul. Det all-
ra roligaste är att deltagarna verka-
de uppskatta detta. Det var mycket 
kärlek i luften. Jag hoppas verkligen 
på en repris, sa Fanny Wallin efter 
galan och övriga arrangörer instäm-
de. Sedan  kunde de samstämmigt 
konstatera:
   - 4H:arna ute i landet är verkligen 
bäst! 

«Det här trodde jag  
aldrig. Jag förstod inte 
alls att det var mig moti-
veringen syftade på inn-
an jag hörde mitt namn.

Missa inte vimmelbilderna från CFK på  
kommande sidor!
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Årets
anställda

Årets
styrelsemedlem

Årets
eldsjäl

Årets
kompis

Årets
projekt

Årets
ledare

Feststämningen var på topp!

Samuel Kåring och Lukas 
Johansson stod för under-
hållning i världsklass.



4H:s riksförbundsstyrelse glittrade på Klövergalan.
Spännande aktiviteter under inrikt-
ningen Äventyrspedagogik.

Äventyrspedagogikens deltagare spenderade 
mycket tid utomhus i den friska luften. 

Älvsborgare på 
röda mattan
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Central funktionärskurs bjöd givetvis inte bara 
på festligheter utan deltagarna fick även ta 
del av värdefull kunskap. Helgen bjöd bland 
annat på diskussioner om var 4H är på väg, 
hur självhushållningsgraden i samhället kan 
ökas och hur kunskap om hygien ska bli mer 
lättillgängligt för barn och unga.

Utanförskap, klyftor i samhället, rasism och en 
omskakad värld är nyheter som tyvärr är åter-
kommande i media och en anledning till att delta-
garna på CFK även erbjöds chansen att fördjupa 
sig i kunskaperna kring social inkludering.
   - Ämnet är högaktuellt, därför var det extra vik-
tigt att ha med en sådan kurs i år. Tillsammans 
med deltagarna hade vi diskussioner om bland 
annat HBTQ, funktionshinder, rasism, genus, kön 
och jämställdhet i 4H. Hur gör vi för att göra allt 
så inkluderande som möjligt?, sa Johan Norrman 
Gunnarsson som ledde inriktningen ”Social inklu-
dering i 4H” tillsammans med Doglas Jonsson, 
båda aktiva i 4H:s riksförbundsstyrelse.

  -  Social inkludering är viktigt på många sätt. I 
4H säger vi att ”Alla är välkomna”, men den stora 
frågan är: Känner alla sig verkligen välkomna och 
välkomnande? Dessa frågor utgick vi ifrån på in-
riktningen, berättade Johan.
   Inspirationen till inriktningens innehåll kom från 

ett internationellt utbyte genom 4H och organisa-
tionen Rural Youth Europe.
  - Både jag och Doglas var med på European 
Rally på Nordirland i somras. Där lärde vi oss fle-
ra av dessa övningar och kände att vi ville dela 
med oss av dessa erfarenheter till Sveriges 4H, 
fortsatte Johan.
   För Johan var det en självklarhet att leda inrikt-
ningen.
   - När Doglas frågade mig om jag ville vara med 
som inriktningsledare var svaret självklart ja. Både 
för att jag privat möter fördomar och exkludering 
men också för att jag upplever det i arbetslivet, 
avslutade han. 

Under inriktningen ”4H i framtiden” orienterade 
ledarna deltagarna genom såväl nutid och fram-
tid. Elin Niklasson var en av inriktningsledarna 
och menade att tydliga mål och kommunikations-
vägar är det allra viktigaste för 4H:s utveckling.
  - Vi talade mycket om hur organisationen ser 
ut idag och vart vi vill nå. Enkla kommunikations- 
vägar har en oerhört betydande roll för organisa-
tionens utveckling. Vi vill skapa förutsättningar för 
4H att nå sin vision, menade hon.
   Att skapa trygghet och kontinuitet genom att rätt 
information når rätt person, i rätt tid, är avgörande.
   

«Enkla kommunikationsvägar 
har en oerhört betydande roll 
för organisationens utveckling»

«Hur gör vi för att göra allt så 
inkluderande som möjligt?»

Utvecklande inriktningar
Marie Eliasson och Elin Niklasson ledde inriktningen ”4H i framtiden” 
tillsammans med Daniel Otterdahl.
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- Vi arbetar för att hitta enkla kommunikationsvä-
gar internt som stöttar oss i vårt agerande. Det är 
av alla högsta vikt att våra medlemmar får möj-
lighet att engagera sig inom de områden som de 
brinner för, fortsatte hon.
   Diskussionerna på inriktningen ligger till grund 
för riksförbundsstyrelsens fortsatta arbete och 
det kommer att rapporteras vidare om detta i 
Klöverbladet. Målet med arbetet är solklart.

  - Vi vill vara en av de ledande ungdomsorgani-
sationerna i samhället. Vi vill vara den självklara 
plattformen som ger ungdomar möjlighet att själ-
va skapa en meningsfull verksamhet, sa Elin.
   Deltagarna på inriktningen var oerhört positiva 
efteråt. 
   - Min känsla var att alla gick därifrån med huvu-
det högt och verkligen kände en stolthet för vår 
organisations arbete. Vi har blicken vid horison-
ten och är övertygade om att vi kommer att nå 
vårt mål, avslutade Elin. 

4H:s pedagogiska arbete är en otroligt stor del 
av verksamheten och deltagarna på inriktningen 
”Äventyrspedagogik” fick verkligen ta del av ett 
speciellt sätt att arbeta med lärande. Genom att 
använda spänning, paralella världar och skåde-
speleri fick de verktyg för hur de kan arbeta med 
aktuella frågor i samhället i sin 4H-klubb. Efter 
CFK avslutades fick de ta del av det kompletta 
arbetsmaterialet ”Det stora äventyret i Sagosko-
gen” som skrivits och sammanställts av Mathias 

Wahlström, grundare av företaget Äventyrspe-
dagogik i Dalarna. 
Niklas Wennberg, grundaren av Stadsjord, var 
också på plats under helgen och gav deltagar-
na chansen att ta del av hans goda råd och ex-
empel och inspirerade 4H:arna till hur de kan 
vara en del av ett samhälle som ökar sin grad av 
självhushållning. 

Även representanter från SVA fanns på plats och 
lät engagerade deltagare diskutera hur allvarliga 
ämnen som smittskydd och hygien kan läras ut 
på ett positivt, lustfyllt sätt. 

Emil Magnusson och Martin Lysén utbildade 
framtida lägerledare och hade stort fokus på hur 
en ledare ska vara för att inkludera alla deltagare 
på ett läger i olika typer av aktiviteter.
   -Vi gick dessutom igenom praktiska saker som 
är bra att kunna när man skall på läger, från ge-
nomgång av krisplaner till lägerbus. Deltagarna 
hade sedan praktisk examination i lägerbus. De 
reaktioner vi fick var överlag positiva. Deltagar-
na tyckte att det var en bra blandning av teori 
och praktik, berättade Emil Magnusson efter  
utbildninshelgen avslutats. 

Citatet ”Jag älskar CFK!” som kunde utläsas på 
en av de anonyma utvärderingarna av helgen är 
verkligen ett kvitto på att årets utbildningshelg 
bjöd på något som passade alla smaker och att 
arrangemanget är oerhört uppskattat. 

Text: Elin Elander

Foto: Filip Axbrink Jönsson

«Vi vill vara en av de ledande 
ungdomsorganisationerna»

Deltagarna är 
på väg genom 
portalen till 
den paralella 
sagovärlden. 
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I mars avgörs den anrika 4H-klubbarnas 
riksfinal på Ingelstadgymnasiet strax utan-
för Växjö i Kronoberg. Det är då dags att 
kora Sveriges bästa 4H-klubb.

Tävlingen testar medlemmar från 4H-klubbar 
runt om i Sverige i deras kunskaper och färdig-
heter i profilområdena: 4H- och föreningskun-
skap, Hem och hushåll, Jord- och skogsbruk 
samt Kultur- och idrott

Förutom de rafflande tävlingsmomenten bjuder 
helgen på härligt umgänge och avslutas med 
en galamiddag, där allt kan hända. 

På följande sidor hittar du information om täv-
lingen, vilka som vunnit riksfinalen de senaste 
tio åren och kanske viktigast av allt; Alma Olan-
dius, som var med och vann riksfinalen 2016 
med Skälby 4H, delar med sig av sina bästa 
tips för hur just ert lag kan kamma hem fanan.  
 
Projektgruppen för 4H-klubbarnas riksfinal 
2017 hoppas på att få se medlemmar från hela 
Sveriges 4H på plats i Växjö.
 
Text: Elin Niklasson (Stockholms län), Doglas Jonsson (Kalmars län), 
Filip Axbrink Jönsson (Kronobergs län), Hanna Andersson (Hallands 
län) och Albin Strand (Kronobergs län) 

VILKA TAR HEM  
MÄSTARTITELN?

Foto: Filip Axbrink Jönsson
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Vinnarens hetaste tips

2016 – Skälby 4H, Kalmar län
2015 – Sanda 4H, Gotlands 4H
2014 – Stora Skuggans 4H, Stockholms län
2013 – Gränby 4H, Uppsala län
2012 – Gränby 4H, Uppsala län
2011 – Gränby 4H, Uppsala län
2010 – Ramsholmens 4H, Älvsborgs län
2009 – Skälby 4H, Kalmar län
2008 – Stättared 4H, Hallands län
2007 – Stättared 4H, Hallands län
2006 – Stättared 4H, Hallands län

Några ord på vägenMästartitlar genom tiderna

Alma Olandius
Ålder: 15 år
Bor:  i Kalmar med familjen och 
två nakenkatter
Aktiv i: Skälby 4H, vinnare av 
4H-klubbarnas riksfinal 2016

Kalmartjejen Alma Olandius deltog förra 
året på 4H-klubbarnas riksfinal och repre-
senterade Skälby 4H-klubb. Lagets presta-
tion ledde till att hon tillsammans med sina 
lagkamrater tog hem mästartiteln. Nu delar 
hon med sin av sina allra bästa tips!

Hur vinner man 4H-klubbarnas riksfinal?
   - För att vinna är det viktigt att vara glad 
och positiv. Riksfinalen är ju ganska brett 
egentligen, inte som en vanlig tävling där 
man kan träna sig till att bli bra. Förra året va 
vi helt värdelösa på vissa stationer men det 
verkade gå bra för oss för att vi var så glada!

Vad är dina bästa tips till någon som gör 
sin första riksfinal?
   - Det roliga är att jag vann min första Riks-
final, mitt lag som jag åkte med tog hand om 
mig väldigt bra vilket är viktigt. Det är viktigt 
att låta alla vara med och inte ”sura ihop”, 
och att samarbeta! Det blir liksom inte roli-
gare än man gör det till, se positivt på allt! 

«Det är viktigt att låta alla 
vara med och inte ”sura 
ihop” och att samarbeta»
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VÄLKOMNA TILL 
4H-KLUBBARNAS RIKSFINAL  

 

 

VEM FÅR TÄVLA? 
4H-klubbarnas riksfinal är en lagtävling där varje lag representerar en klubb. För att få tävla på 4H-
klubbarnas riksfinal ska man vara mellan 14-21 år gammal, laget ska bestå av 3-5 medlemmar och alla i 
laget ska vara medlemmar i den klubb ni tävlar för. Ett lag kvalificerar sig till 4H-klubbarnas riksfinal genom 
att vinna länsfinalen eller genom att bli nominerade av sitt länsförbund.  

ANMÄLAN: 
Uppge detta i anmälan: 
 Klubbens namn 
 Lagledare med telefonnummer och mailadress 

 

Samt nedanstående uppgifter för samtliga deltagare i laget: 
 Namn 
 Personnummer 
 Adress 
 Postnummer 
 Ort 
 Telefonnummer 
 Specialkost eller annan kostpreferens 
 Ev. övrig info 

Pris per lag är 3500kr som bekostas av klubben. 
Avanmälan av lag efter 12:e mars debiteras hela lagavgiften. 

PLATS: INGELSTADGYMNASIET, utanför Växjö 
 
Har du några frågor om tävlingen eller är intresserad av att veta mer kan du kika in på 
www.4h.se/riksfinal eller maila oss på riksfinalen@4h.se 
 

HOPPAS VI SES! / TÄVLINGSLEDNINGEN 
DOGLAS JONSSON, FILIP AXBRINK JÖNSSON, HANNA ANDERSSON, ALBIN STRAND & ELIN NIKLASSON 

ANMÄL DITT LAG TILL 
riksfinalen@4h.se 

SENAST DEN 5 MARS 

 

 

24 – 26 MARS 2017 
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