4H
KLÖVERBLADET
#2 2017
Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H

En framtida
lantbrukande barnmorska
Mänskligt sid 5-7

TESTPATRULLEN RIX17 NÄRMAR SIG DIY
Utser den godaste toasten
Sid 13

SÄKERT SLAJM

Slajm-vågen sköljer över världen. Farliga recept har
lett till kemiska brännskador. Ta del av ett garanterat
säkert recept på slajm på sidan 15.

Snart är det dags för årets riksläger i
Nunnäs, Skåne. I detta nummer
möter du eldsjälarna - riksfunkisarna.
Lär känna planeringsgruppen för årets riksläger och stämma. Vem kommer du att möta i cafétältet? Vem håller
vakt om nätterna? Vem är en fena på ekonomi? Allt detta
får du svar på i intervjuerna på sidorna 9-10.

Blomsterkransar
och blomsterängar
Midsommar står för dörren och
blomsterkransen är omåttligt
populär. Isabelle guidar dig genom bindningen. Överblivna blommor bildar med enkla medel en
underbar blomsteräng att dekorera
festbordet med.

Sid 14

Kallelse till 4H:s riksstämma 2017
Riksförbundet Sveriges 4H och Skåne läns 4H hälsar ombud och alla intresserade
välkommen till 2017-års riksstämma den 15-16 juli i Nunnäs, Skåne. För vår framtid
ett slag vi ska slå!
Riksstämman är 4H:s högst beslutande
organ och ni är välkomna att vara med
och påverka organisationens framtid.
Den fullständiga kallelsen med stämmohandlingar innehållandes ärendelista, motioner, propositioner med mera finns att
ladda ner på www.4h.se/rix17/stamman.
Där finner ni också praktisk information
samt stöd för dig som kanske deltar på
stämman för första gången.
Välkommen
att
kontakta
riksförbundskansliet för ytterligare information.
Kontaktuppgifter finner ni nedan.
OBS! Glöm ej att ange rabattkoden
”ombud” när du som ska delta på
riksstämman köper ditt rikslägerpass i
webbshopen. Fullständig information
om hur du anmäler dig finns i kallelsen.
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Klöverbladet är Sveriges 4H:s medlemstidning
och publiceras av Riksförbundet Sveriges 4H.

4H är en internationell barn- och ungdomsorganisation
som, i Sverige, i huvudsak har aktiva medlemmar i
åldrarna 6-25 år.

Ansvarig utgivare: Veronica Gisslar
Redaktör: Elin Elander
Omslagsbild: Max Fölkel

I 4H skapar vi verksamhet utifrån våra medlemmars
intressen 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:nHuvud, 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.

Adress Box 2012, 641 02 Katrineholm
Besöksadress Stora Malmsvägen 7,
641 50 Katrineholm
E-post kloverbladet@4h.se
Telefon 0150-503 80

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 håller koll på omvärlden. Vi är där våra medlemmar är.
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Redaktörens ord
Nog har vi sett det förr, bland Facebook-vänner
exempelvis, att människor anger att deras utbildning är ”Livets hårda skola”?
Vad jag kände efter intervjun med Julia Österlund var
att hon inte är en av dem. Hon har snarare utbildat sig
i ”Livets mjuka skola”. Det är precis den skolan vi vill
att alla 4H:are ska utbilda sig i. Med omtanke, kärlek
och respekt låter vi våra barn och unga växa upp och
ger dem modet att testa nya saker som kan uppfattas
skrämmande. Ett misstag på vägen ska inte ses som
ett misslyckande utan en chans att lära.
4H är i regel inte en prestationsbaserad verksamhet.
Att vara bäst är inte avgörande för att få beröm eller
vara en del i gemenskapen i 4H. Vi uppmuntrar våra
unga att dela med sig av de kunskaper de har. Att
vägleda andra i något man själv tycker är enkelt är en
enormt fin, användbar egenskap. Det skapar fördjupad förståelse för andra människor. Våra ledare har
flera gånger vittnat om stoltheten de känner när de
vidarebefordrar sina kunskaper till nya medlemmar
och menar att det väger långt mycket tyngre än att
berömmas för enbart sin prestation.

Det finns solklara anledningar till varför djur, natur och
bevarande av landsbygdstraditioner är viktiga inom
4H. Kontakt med djur man gillar verkar stressreducerande och det är ingen slump att djur används vid
olika typer av rehabilitering. Naturen ger oss, bland
annat, något så enkelt som syre, frisk luft, vilket är
direkt livsavgörande. Dessutom ger det oss en förståelse för vår omvärld, vi får ett sammanhang.
Bevarande av landsbygdstraditioner innefattar tillgång till en enorm kunskapsbank. Vi kan bland annat
odla, vi kan skörda, vi kan hushålla med våra resurser. Vi bevarar förmågan att vara självständiga i ett
samhälle där allt fler förlitar sig på att allt finns i den
lokala matvarubutiken eller att kunskapen de behöver
finns på Google. Men det fina är att det inte är allt vi
gör i 4H. I 4H är det medlemmarnas intressen och
nyfikenhet vi tar till vara på. Vi lyssnar och ger frihet.
Friheten paketeras med ett koncept byggt med
huvud, hjärta, hand och hälsa. Ovärderligt.

Att använda mjuka värden för att bygga starka, trygga
barn och ungdomar skapar en stabil grund att stå på.
Det är vida känt att barn som upplever sig älskade,
sedda och accepterade oavsett prestation har enklare att utveckla en sund självkänsla. Ibland uttrycks en
god självkänsla som ett psykologiskt vaccin som gör
att vi förstår vad som är vårt och vad som är andras,
att vi får en förståelse för vad vi kan påverka och vad
vi inte kan påverka vilket är en viktig faktor för att må
bra genom hela livet.

Det kanske är dags att verkligen våga sticka ut hakan
och säga att 4H borde vara en del av varje människas uppväxt, som en direkt motpol till det prestationsbaserade samhället vi lever i? Min förhoppning är att
”Livets hårda skola” läggs ner och att fler och fler
kommer att ange att de gått i ”Livets mjuka skola”.

I 4H försöker vi inte låtsas som att livet alltid kommer
att vara enkelt. Men vi arbetar hårt för att förbereda
våra barn och unga för färden. Med föreningsdemokrati, våra fyra H:n och mottot kommer vi långt. Julia
Österlund är ett exempel på en ung människa som
är välmående, engagerad och som vågar vara ansvarstagande av de enkla anledningarna att hon har
respekt och förståelse för sin omvärld och att omvärlden bemöter henne på samma vis. Med en sund
självkänsla står hon tryggt när livet stormar. Ännu en
gång fick vi se 4H:s vision få verkligt liv.

Kampen för att de mjuka värdena ska prioriteras är
viktigare än någonsin. Jag kan bara hoppas på att fler
och fler makthavare såväl som privatpersoner och
organisationer engagerar sig i att fortsätta bygga upp
det jag kallar livets mjuka skola, grundad i kärlek,
respekt och förståelse. För allas skull. Världen
behöver det.

Med låg självkänsla blir vi mer sårbara för depressioner, oro och ångest. Det är vad ”Livets hårda skola”
innebär för mig. Jag vill inte att en enda människa ska
behöva gå den vägen.

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.
4

Mänskligt

Julia Österlund

”Jag är nog
ganska modig
av mig”

En varm, kärleksfull moder jord möter Pippi Långstrump. Det är lite så den sprudlande, roliga, modiga och drivna tjejen Julia Österlund, från Sanda på Gotland,
kan beskrivas. Framåtanda och eftertanke samsas väl. Samtidigt som hon tänker att ingenting är omöjligt och att möjligheterna i detta liv är oändliga slås hon
ibland av bedrövelsen att människor inte ser saker förrän det är för sent.
- Det gör mig ledsen att så få människor förstår vad vi gör mot vår jord och även
varandra. De förstår inte förrän det redan är för sent. När allt är förstört, säger
hon.

fortsättning på nästa sida

Foto: Privat
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Mänskligt

Julia vill vara där livet börjar
Många tankar snurrar i Julias
huvud. Det märks när man pratar med henne. Energin är hela
tiden hög. Något som är tydligt
återkommande är att hon brinner
innerligt för djur och natur. Även
barn ligger henne varmt om hjärtat vilket lett till att hon har en ganska klar bild av hur drömscenariot
i arbetslivet ser ut, även om kombinationen nog inte är helt vanlig.
- Att få vara med när livet börjar är häftigt. Jag har alltid varit
intresserad av det. Allt började
med att jag var med på kalvningar här på gården. Idag är
min dröm är att bli barmorska
och samtidigt driva lantbruk,
berättar hon.
Lantbruket är en viktig del av
Julias liv och familjer driver två
gårdar.

- På den ena gården håller vi
djur och brukar jorden och på
den andra har vi odlingsmark.
Närheten till djuren och naturen, samt engagemanget i 4H
har påverkat henne mycket.
- Jag är nog lite lill-gammal.
Jag är ansvartagande och
vill alltid hjälpa till. Jag har
verkligen uppskattat att få följa
mina föräldrar i deras arbete.
Samtidigt har 4H varit en
fantastisk
organisation
att
växa upp i. Alla är lika mycket
värda. Allt är värdefullt. Omvärlden, djuren, samspelet med
naturen. Allt har ett syfte här
i världen liksom. Det inger
verkligen respekt, menar hon.

för den nyblivna 20-åringen.
- Det känns bra hittills. Jag är
nog ganska modig av mig. Man
vet ju inte förrän man provat om
man klarar det. Jag tror starkt
på att man måste våga för att
vinna, säger Julia.

Att inte låta sig begränsas på
något plan i livet driver hela
tiden Julia framåt. Det är alltid
full fart med något projekt. Just
nu bygger hon växthus och
renoverar en gammal släktgård
som familjen ärvt.
- Gården har legat öde men är
verkligen en enormt fin, traditionell gotlandsgård. Jag känner
liksom en stolthet i att få igång
ett omtalat ställe. Min dröm är
Från att vara sju år och ny i 4H att kunna flytta dit när det är
har Julia nu blivit ordförande i klart.
Gotlands läns 4H. En stor ära
fortsättning på nästa sidaortssida
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Namn: Julia Österlund
Ålder: 20 år
Bor: Sanda, Gotland
Familj: mamma, pappa,
lillebror

Mänskligt

Favoritmat: kroppkakor
Motto: ”Det blir vad
man gör det till”
Mina vänners beskrivning av mig: glad,
rolig, skämtsam, lättsam, ansvarstagande,
driven.

För att kunna minnas tillbaka
på renoveringsresan har hon
startat ett Instagram-konto,
@alstade556.
- Jag är fullkomligt frälst i gamla saker och historia så att renovera gården är så häftigt. Man
tänker på de som suttit i rummen
innan mig. Gotland är dessutom
något alldeles extra, säger hon.
Sedan börjar hon att skratta och lägger snabbt till:
- Märks det att jag är stolt
gotlänning?

Foto: Privat

Det finns ingen anledning att
tvivla. Julias ser verkligen saker
och ting på djupet och något så
ytligt som skitsnack finns det
liksom inte rum för.
- Jag är nog lite filosofisk. Jag
kan verkligen fundera länge
över saker och typ stanna upp
när solen lyser i mitt ansikte och bli lite häpen över hur
mycket liv den ger. Det är ju helt
fantastiskt!, säger hon med
eftertanke.

Feeling my way through the
darkness
Guided by a beating heart
I can’t tell where the journey will
end
But I know where to start
They tell me I’m too young to
understand
They say I’m caught up in a
dream
Well life will pass me by if I don’t
open up my eyes
And that’s fine by me
So wake me up when it’s all
Ödmjukhet inför det som va- over
Skrattar gör hon mycket. Julia rit och de möjligheter som When I’m wiser and I’m older
är verkligen sprudlande. Det är framtiden ger lyser starkt All this time I was finding myself
så att man frågar sig om hon igenom på de bilder och glim- And I didn’t know I was lost
någonsin är ledsen.
tar av historien som Julia delar
- Ja, herregud. Jag är inte mer på sitt Instagram-konto. Bilder Men det är självklart inte en
än människa! Det måste vara av flera olika lager tapet är ett Julia som förlorat sig själv och
okej att ha en dålig dag. Men exempel som för tankarna till som kommer att vakna upp äldjag försöker att se det positiva generationerna innan oss och re och klokare jag ser. Bilden
i varje dag. ”Idag är en bra dag hur deras liv var.
jag får till mig är en Julia som
att ha en bra dag” är ett motto Det är verkligen en guld- vet exakt vem hon är, som tror
jag har och försöker leva efter, gruva. Jag kan liksom rysa starkt på sina drömmar och att
berättar hon.
ibland för att det känns så resan mot målet, är själva måhäftigt. Vilka var de, vad gjorde let. Som i slutet av livet står
Även om hon menar att det de om dagarna, hur var deras lika stadigt som hon gör nu och
är okej att ha en dålig dag liv egentligen?, undrar hon.
som ärligt kan berätta att hon
påpekar hon tydligt att hon inte
levde sitt liv till fullo, guidad av
vill att det ska gå ut över andra. När undertecknad skriver detta sitt hjärta, varje dag.
- Jag avskyr skitsnack. Jag
spelas en akustisk version av
vill inte vara en del av något
låten ”Wake me up” i bakgrunsådant. Det intresserar mig
den. Orden får verkligen ny beinte, understryker hon med
tydelse och en bild målas upp
bestämd röst.
framför mig. Det är Julia jag ser.
Text: Elin Elander

fortsättning på nästa sida
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SOMMARLOV

Ledighet med arbetssamma anor
Sommarloven
lång,
efterlängtad ledighet mellan
vår- och sommarterminen.
En ledighet som påbörjas
med avslutningsfirande och
avslutas med en ny, fräsch
start på det nya skolåret. Men
varför har vi sommarlov?

på gårdarna under sommartiden
behövde barnen vara hemma och
hjälpa till med jordbruket. Tack
vare det kom man överens om
att barnen skulle ha sommarlov
ifrån skolan. Idag, när Sverige
inte är ett bondesamhälle längre, innebär sommarlovet för de
allra flesta att man får en längre
ledighet när vädret är som bäst.

Sommarlovet är en tradition som
kommer från tiden då Sverige
var ett bondesamhälle. Eftersom Sommarlovet ser olika ut i olika
att det alltid fanns mer att göra länder, men den infaller alltid då

det är sommarårstid på platsen
– till exempel har Australien sommarlov mellan den 20 december
och slutet av januari. Längden
på lovet varierar. I USA har man
nio till elva veckors sommarlov och i
Nederländerna och Tyskland sex
veckor, för att nämna ett par exempel.

Text: Hilda Djupenström, journaliststudent
från Journalistik, media och kommunikation
(JMK) vid Institutionen för mediestudier vid
Stockholms Universitet.

Filurjakt med Fun4Free
Jönköpings läns 4H tillsammans med Tranås 4H har
fått i uppdrag, av Tranås kommun, att fortsätta med
det framgångsrika projektet Fun for free även 2017.
Projektets syfte är ett erbjuda alla barn och ungdomar
ett roligt, aktivt meningsfullt sommarlov.

Förutom att arrangera roliga aktiviteter i Tranås har de också tagit
fram en rolig app som kan locka och uppmuntra till motion och
upptäcksfärder i staden under årets sommarlov. Appen innehåller en Filurjakt. Enkelt förklarat är Filurjakten en korsning mellan
geocaching och det omåttligt populära Pokémon go. Det bästa av
två digitala världar tar med användarna ut på jakt, samtidigt som
användarna får en guide till de olika aktiviteter som anordnas under sommaren.
Filurerna har olika utformning och egenskaper och de kommer
att hittas med hjälp av QR-koder som sätts upp i anslutning till
evenemangen. Enligt information till Klöverbladet kommer en av
de mest åtråvärda filurerna ha stark koppling till 4H. Spännande!
Vill du ladda ner appen finns den tillgänglig i Google Play och App
Store under namnet Fun4Free Tranås.
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Tycker du att en
semester på
landet verkar
tråkig?
Tänk om!

Är du en av dem som bor i en större
stad och känner att en semester på
landet tar dig bort från bekvämligheter och vänner? Försök tänka om, det
finns många fördelar med ett liv på landet.
Den första fördelen är att vi faktiskt mår bättre
psykiskt av att vara på landsbygden, om man
ska tro den tysk-kanadensiska studien där man
tittat närmare på hur hjärnan reagerar på stress
beroende på om man är uppvuxen på landet
eller i storstad. Där såg man signifikant skillnad
på grupperna och den vars försökspersoner hade
vuxit upp på landet tålde stress bättre.
Sen har vi den gamla godingen- den friska luften.
Stadens alla föroreningar påverkar hälsan långsiktigt och i och med att man oundvikligen är beroende av syre så kan man inte heller undvika att
andas. Därför mår man faktiskt bättre av att vara
på landet, förutsatt att man vistas utomhus.
En annan fördel kan vara att du faktiskt har möjlighet att distribuera din tid mer fritt utan stadens
alla distraktioner. Är det inte dags att läsa boken
9

som du påbörjade för flera månader sedan? Eller
få utlopp för din kreativa ådra och måla, sjunga
eller skapa något? Att skapa något gör att vi känner att vår tid är meningsfull och får oss att må
bra. Det finns inget som säger att du inte kan
göra detta hemma, men å andra sidan brukar vi
leva så inrutat att vi sällan tar oss för att starta
nya projekt på hemmaplan. En nystart på lantstället kan vara perfekt då.
Närheten till djur har även visat sig ha positiva
effekter – om man gillar dem. Studier visar att må
bra-hormonet oxytocin utsöndras när vi klappar
ett djur vi tycker om. Det är samma hormon som
utsöndras när vi får massage, till exempel.
Självklart är inte allt guld och gröna skogar, utan
avstånd och otillgänglighet är nackdelarna med
att åka ut långt på landet. Tiden där kan däremot
bli väldigt trevlig och ett sätt att ladda upp batterierna, om man kan lägga ifrån sig telefonen och
datorn och faktiskt njuta av fördelarna som finns.
Text: Hilda Djupenström, journaliststudent från Journalistik, media
och kommunikation (JMK) vid Institutionen för mediestudier vid
Stockholms Universitet.

KLÖVERBLADET
		
		
PULS
Sist tog vi pulsen på rikslägerchefen för RIX17. Denna gång möter vi
funktionärerna i planeringsgruppen för årets riksläger och lär känna dem
MÖTER
mer så att ni snabbt kan känna igen ansiktena på lägerområdet.

RIKSFUNKISARNA

www.4h.se/rix17

Amanda Ryberg-Welander
Hur länge har du varit
med i 4H?
Sen jag var 6 år så…..snart
18 år med en paus på något
år. Galet länge!

Vad är det bästa med 4H
enligt dig?
Självklart vännerna jag har
fått, resorna jag har rest och
glädjen jag har känt.

När var ditt första RIXläger och vart var det?
Jag har faktiskt aldrig varit
på rixläger hahaha! Gav
mig på att planera ett första
gången istället. #YOLO

Vilken dag ser du mest
fram emot under lägerveckan och varför?
Jag ser fram emot alla dagar!
Inte för att det var svar på
frågan, men jag läääängtar
efter att få träffa alla och se
hur alla aktiviteter fungerar
och vad alla län har kokat
ihop för epok. Mycket spännande!

Vad är din uppgift under
RIX-lägret?
Jag har ansvar för budget
men även för sjukstugan
under lägerveckan eftersom
att jag blir färdig sjuksköterska 1 juni i år!

Andreas Jepsen
Hur länge har du varit med i 4H?
Sedan 2014.
När var ditt första RIX-läger och
vart var det?
2014 i Norrbotten.
Vad är din uppgift under RIX-lägret? Programansvarig.
Vad är det bästa med 4H enligt
dig? Gemenskapen.
Vilken dag ser du mest fram emot
under lägerveckan och varför?
Udda idrottsgren för den kommer bli
awsome.

Anna Ranvide

Hur länge har du varit med
i 4H?
Hela mitt liv, min mamma har
arbetat på olika 4H-gårdar.
När var ditt första RIX-läger
och vart var det?
2009 i Apelhult, Älvsborg.
Vad är din uppgift under
RIX-lägret?
Jag ansvarar för caféet.
Vad är det bästa med 4H enligt dig?
Gemenskapen och roliga aktiviteter.
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Vilken dag ser du mest fram
emot under läger veckan
och varför?
Aktivitetsdagen, man hamnar
då i blandade grupper. Det är
alltid roligt att få lära känna
nya människor från de olika
länen.

KLÖVERBLADET
PULS
MÖTER

Gustav Persson

Hur länge har du varit med i 4H?
Sen 1990.
När var ditt första RIX-läger och
vart var det?
Orust 1997.
Vad är din uppgift under RIX-lägret?
Sitter med i Ledningsgruppen och
kommer att sitta i vakten under
nätterna.
Vad är det bästa med 4H enligt
dig?
Gemenskapen.
Vilken dag ser du mest fram
emot under lägerveckan och varför?
Första dagen när alla deltagare
kommer till lägerplatsen.

Henry Persson

Hur länge har du varit med i
4H?
Jag har varit med i 4H sen
1999.

Vad är det bästa med 4H enligt dig?
Det bästa med 4H är gemskapen!

När var ditt första RIX-läger
och vart var det?
Mitt första rixläger var 2006 i
Hultsfred (Kalmar).

Vilken dag ser du mest fram
emot under läger veckan och
varför?
Jag ser fram i mot invigningståget in för RIX17.

Vad är din uppgift under
RIX-lägret?
Jag har tagit mig på vaktansvaret och naturstigen.

Sandra
Malmqvist

Vad är din uppgift
under RIX-lägret?
Att ansvara för alla funktionärer och vara en del
av planeringsgruppen.

Joakim Widerström

Hur länge har du varit med i 4H?
I 8 år har jag varit aktiv medlem i 4H.

Glädjen, i 4H så sprider vi så mycket
glädje till varandra!

När var ditt första RIX-läger och
vart var det?
Mitt första RIX-läger var på RIX13 i
Kronoberg.

Vilken dag ser du mest fram emot
under lägerveckan och varför?
Jag ser som mest fram emot söndagen, då vi ska ha udda idrottsgren!
Jag tror att det kommer bli en väldigt lyckad aktivitet som kommer att
bringa fram många skratt och roligheter, tagga udda säger jag bara!

Vad är din uppgift under RIX-lägret?
Jag är lägerchef.
Vad är det bästa med 4H enligt dig?
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Toast- inte bara en macka
Snart är det dags för riksläger. Det finns två saker som nästan alltid går åt som smör i solsken i
rikslägercaféerna: chokladbollar och toast. Denna gång fick där Testpatrullen i uppdrag att prova
olika varianter av toast. Kanske återser vi testvinnaren i caféet på årets riksläger, Rix17?

Ost och kalkon-toast Toast Hawaii

Candy Toast

Den
vanliga
ost
och
kalkon-toasten föll just på
att den var lite för vanlig.
Men den fick bra kritik för sin
knaprighet.

Candy Toast med innehåll av
Mars blev testpatrullens favorit. Knaprigt bröd mötte krämig kola, nougat och choklad
och blev en solklar favorit.

God, men lite tråkig

Ost, kalkon och ananas var
en riktigt lyckad kombination
och smakupplevelsen skiljde
sig markant från toasten utan
ananas. Riktigt mumsig!

Alltså mums, så god!

”Lätt bäst!”

Så enkelt gör du Candy Toast
Du behöver: två rostbröd, två Mars-chokladbitar
Gör såhär: Värm upp smörgåsgrillen. Öppna en Mars-bar i ena änden. Pressa sedan chokladen
så att den blir så platt som möjligt. Ta ur den ur förpackningen och lägg mellan två skivor rostbröd.
Gör likadant med en Mars till. Lägg bröden i den varma smörgåsgrillen. Grilla tills brödet är gyllene.
Färdigt!

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

Ella
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

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

Medina
Ålder: 11 år
Favoritmat: Plankstek
Vad ska du blir när du
blir stor? Veterinär
Bästa bus: Skrämmas
Klubb: Skälby 4H

IY
D
Isabelle

Blomsterkrans

Finns det något ljuvligare än en blomsterkrans med härliga sommarblommor?
Är du en av de som inte riktigt brukar få
till dem så som du vill? Var lugn, Isabelle
ger dig sina bästa tips.

med

l
4H:aren från Kalmar som inte får nog av pysse

Du behöver:
Blommor
Björkgren
Snöre

Bordsdekoration

Det bästa tipset som gör att blomsterkransen inte töjer sig och härjar, är att göra en
grund av en björkgren. Med eller utan löv,
väljer du själv efter eget tycke och smak.
Var nogrann när du måttar ut ramen
efter din huvudform och storlek. Använd
ordentliga sjok med blommor och linda
fast dem med hjälp av snöret. Var inte
heller rädd för att använda även gröna
växter som exempelvis ormbunkar.
När du kommit hela vägen runt fäster
du snöret riktigt ordentligt. Vill du göra
kransen extra fin kan du köpa en bukett
med rosor i en blomsteraffär och fördela
jämnt över kransen.

Ibland vill man bara dekorera och göra fint med
blommor. Då passar denna bordsdekoration
perfekt. Med sin smidiga uppbyggnad slipper
blommorna trängas i en tight bukett och får den
uppmärksamhet och utrymme de förtjänar.
Du behöver:
Låg vas
Nät (hönsnät, putsnät eller något annat du
kan få tag på)
Avbitartång
Markera på nätet hur stor bit du behöver för att
täcka vasens öppning. Om det är stora maskor
på nätet kan man behöva flera lager ovanpå
varandra så att blommorna inte faller emellan. När du klippt ut dina nätbitar med hjälp av
avbitartången viker du in de vassa små kanterna så att nätbitarna sammanvävs till en.
Klipp av blommorna till lagom längd och placera
ut dem i nätmaskorna. Klipp gärna blommorna
i lite olika längd. Då skapas verkligen en känsla
av en härlig sommaräng i vasen.
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Slajm
Har du missat slajmtrenden? Just nu är det
populärt att göra sitt eget slajm. På Youtube
hittar man hundratals gör det själv-videor om
just slajm – flera med miljontals views. Men det
är inte alltid säkert att göra sitt eget slajm.
Vissa recept har innefattat starka rengöringsmedel som orsakat kemiska brännskador på
händerna. Men så behöver det inte bli och
därför delar Klöverbladet nu med sig tips på
hur du gör ditt egna, säkra slajm.

Foto: Anders Parmbro

Det här behöver du: 2. Blanda 2 msk vatten
• Vatten
• Måttsats (dl, tsk och
krm)
• Guarkärnmjöl (finns i
bl.a hälsokostbutiker)
• Bikarbonat
• Valfri karamellfärg
• Linsvätska
• Mixer
• Bunke
• Sked

Gör så här:

1. Blanda cirka 3 dl
vatten med cirka två
kryddmått guarkärnmjöl i en mixer (Bra
med mixer då mjölet
lätt klumpar sig).
Blanda nu i karamellfärg om du vill färga
slajmet. Mixa tills att
det blir en ganska tjock
gelé. Reglera förhållandet mellan vatten
och guarkärnmjöl (lite
i taget) tills ni är nöjda
med konsistensen på
gelén. Slå sedan över
den i en bunke.

och lite bikarbonat i ett
glas.
3. Tillsätt pyttelite av
bikarbonatlösningen
i bunken med gelén.
Blanda med en sked.
4. Tillsätt lite linsvätska i taget tills gelén
släpper från kanterna
av bunken och skeden
samt går att stretcha.
När du nått dit är slajmet klart!

Foto: Anders Parmbro

Nu är det bara att ha
kul och slajma på!
Eventuellt kan lite mer bikarbonatlösning behövas i
slutskedet. Men för mycket
kan göra att slajmet blir för
hårt och ”bryts” när man
drar i det.
Prova er försiktigt fram till
er favoritkonsistens.
Foto: Anders Pa

rmbro
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Utbildning

Ledarutbildning och chokladbollar
Under en helgen 5-7 maj anordnade Skaraborgs 4H och Älvsborgs 4H tillsammans
ledarutbildning steg två för ungdomar från
båda länen. En av övningarna både gjorde
gott och smakade gott- chokladbollar stod
nämligen i centrum.

nationalbakverk i 4H och som nästan alltid finns att
köpa på varje års riksläger.
Själva bakningen av chokladbollarna var en del i
en ledarskapsövning där alla deltagarna fick olika
roller. Två blev ledare och resten agerade deltagare med olika personligheter och viljor. Bland annat var en expert på chokladbollar, en ville absolut
baka kladdkaka istället och en tredje rev runt i alla
skåp i hela köket och skapade allmän oordning.
Tillsammans fick de träna på att samarbeta och
enas om en gemensam väg. Övningen var enligt
deltagarna både uppskattad och rolig. Samt god,
förstås.

På Svenstorps Bygdegård utanför Skövde träffades
ungdomarna från Skaraborgs 4H och Älvsborgs
4H för att utöka sina kunskaper i ledarskap.
Ledarutbildning steg två är en fortsättningsutbildning inom ledarskap där deltagarna fick lära
sig mer om hur det är att vara ledare i just 4H,
hur konflikter kan lösas och hanteras, vilka olika
ledartyper som finns och även djupare information
om 4H som organisation.

Text och foto: Emma Hansson

tta om
Skriv och berä
ter!
era 4H-aktivite

Helgen bjöd dessutom på roliga lekar, matlagning
och bakning av chokladbollar, som är något av ett

att
adets redaktion för
Kontakta Klöverbl
er!
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i
berätta er historia
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Styrelseresa

Stockholms 4H besökte Åland
Den första april tog styrelsen för
Stockholms läns 4H båten till Åland
för en styrelsekonferens. Under resan påbörjade arbetet med Studiefrämjandets studiecirkel ”medlemsmodellen” och deltagarna fick många
nya tankar och idéer.
- Vi fick även ordentligt med tid till att prata
om 4H:s vision och hur vi vill att verksamheten i Stockholms läns 4H ska se ut i framtiden. Det var kul att hinna diskutera frågor
som ofta inte hinns med under ett vanligt
styrelsemöte, rapporterade deltagarna till
Klöverbladet.
Målet med resan var också att hälsa på
Ålands 4H. De utbytte erfarenheter och diskuterade möjliga framtida samarbeten.
- Vi tyckte det var extra häftigt att Ålands 4H
tävlar i kaninhoppning och är riktigt duktiga! Vi hälsade också på 4H-djuren, kaniner,
marsvin, grisar, får, getter och en supergullig katt utan svans, lät Stockholms 4H meddela efter resan och passade på att tacka
Nils W Fröjds minnesfond för det ekonomiska stödet, som gjorde resan möjlig.
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Här hittar du allt för en rolig och aktiv fritid

profil.4h.se
Beachflagga XS

4H-tatueringar

Regnponcho i nyckelring

Sittunderlag

Allvädersjacka
dam/herr
Solglasögon barn

Användarnamn: 4hshop
Lösenord: 4hshop
OBS! Samtliga beställningar godkänns och faktureras via Riksförbundet Sveriges 4H. Därför är det viktigt att förifyllda fält i webbshopens
kassa lämnas orörda samt att tomma fält fylls i. Leveransadressen måste innehålla er 4H-klubbs namn och kommer att användas som
faktureringsadress. Vid frågor- kontakta Riksförbundskansliet på 0150-503 80 alternativt info@4h.se.

