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”Det är många som haft åsikter och som
har ifrågasatt mitt val. Men jag är
övertygad om att jag har hittat rätt”
Mänskligt sid 4-7

Vi gör det bästa bättre ändå!
Gör det bästa bättre ändå- ett bra motto Jag önskar er en skön ledighet och en fin början på det nya året. Ett av mina mål under det
för 2018 när vi firar 100 år!

nya året är att ta lärdom av de nya erfarenNu närmar sig årets sista dag och det märks heter som 2017 gett och använda dem för att
tydligt i vår organisation. Denna höst har varit göra saker bättre under 2018. Jag vill gärna
ovanligt hektisk på många håll men nu äntli- göra detta tillsammans med er.
gen verkar många börja varva ner och snart
Jag är otroligt stolt över att få vara del av
kommer vi att kunna summera året
den organisation som 4H är och
2017.
all den verksamhet som alla
medlemmar och anställda ser
2018 firar 4H 100 år tillsamtill att vi har. Nu i juletider har
mans med Jordbrukare Ungvi
på många håll i landet sett
domens Förbund och Förbuntill att lysa upp i mörkret med
det Skog och Ungdom och
julmarknader, aktiviteter och ludet är helt fantastisk. Om jag
ciatåg där alla är välkomna. Vi
fick önska så vill jag att 2018
har spridit ljus och inte fördomar!
blir ett år där vi lyfter fram 4H:s
värdegrund. 4H är en varm och öppen organisation där människor verkligen får lov att utveck- Tack alla medlemmar, personal och samarlas i vårt motto ”Lära genom att göra”. Detta betspartners för 2017! Jag ser fram emot ett
vill vi visa fler! Under 2018 hoppas jag på att nytt år tillsammans med er!
fler får upp ögonen för vad 4H står för och verkar för i vårt samhälle. Vi siktar mot framtiden
och att finnas minst 100 år till. Kunskapen och Veronica Gisslar
glädjen som finns i vår barn- och ungdomsor- Generalsekreterare Sveriges 4H
ganisation behövs både nu och i framtiden.
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som, i Sverige, i huvudsak har aktiva medlemmar i
åldrarna 6-25 år.

Ansvarig utgivare: Veronica Gisslar
Redaktör: Elin Elander
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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
Hemsida www.4h.se

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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MÄNSKLIGT
Mänskligt

Hon vågade tro
- Karolina ska bli präst
En ung, stark kvinna med tydliga visionerdet är precis vad Karolina Tängmark är.
Hon är uppvuxen i Jämtland men numera
bor hon i Ystad och studerar i Lund. Målet
med studierna är solklart; hon ska bli präst.
Musiken- piano, sång och orgel- var det som
ledde Karolina in i kyrkans värld. Ja, utöver det
faktum att hennes föräldrar alltid varit yrkesaktiva i branschen då.
- Musiken är det som alltid varit bärande.
Gemenskapen som det gav gjorde att jag blev
kvar och nu har intresset vuxit sig väldigt starkt.
För många är det nog främmande att vara aktiv
i kyrkan, men jag känner verkligen att det är ett
forum där jag kan göra skillnad för andra,
menar Karolina.
Fortsättning på nästa sida

Text: Elin Elander
Foto: Debora Tängmark
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”En präst är närvaranden vid så
många olika skeden i livet. När
livet börjar, när livet tar slut. När
livet är på topp och kärleken är
stark och när livet är svårt.”

Mänskligt
Mänskligt

Foto: Debora Tängmark

Att anpassa sig och acceptera sin plats var
aldrig aktuellt under skoltiden.
- Det fanns en maktstruktur i klassen jag
vägrade anpassa mig efter. Jag tog plats och
vågade säga ifrån. Jag upplevde det som att
många har ville sopa problemen med strukturen under mattan. Jag är verkligen inte
Det var många tankar som snurrade innan perfekt själv men har alltid försökt att agera
Karolina tog steget till att söka en plats som vid orättvisor, både för min egen och andras
skull. Att stå upp för dem som behöver det,
prästkandidat i Lunds stift.
- Det var en ansträngande och intensiv an- berättar Karolina.
tagningsprocess. Först får man göra praktik,
”Det fanns en maktstruktur jag vägrasedan kallas man till en antagningskonferens där de verkligen testar ens värderingar
de anpassa mig efter. Jag tog plats och
på djupet för att se vem man är som person.
vågade säga ifrån.”
Med detta i bagaget är det sedan bara att avvakta biskopens beslut. Och jag fick ja. Jag Att vara ett stöd för människor är verkligen
något som hennes framtida yrkesroll komblev antagen, som tur var!
mer att bjuda på.
Visionen och övertygelsen behöver vara
- En präst är närvaranden vid så många
stark för att bli antagen. Men Karolina be- olika skeden i livet. När livet börjar, när livet
rättar att den alltid har funnits där och hjälpt tar slut. När livet är på topp och kärleken är
henne på vägen.
stark och när livet är svårt. Dessutom möter
- Jag har alltid varit en rättvis person som man verkligen folk i alla åldrar och kan jobba
inte varit rädd att ta ställning för vad som är över hela världen.
rätt och fel. Det har inte alltid varit till min fördel. I skolan ledde det till att jag i omgångar Karolina kom i kontakt med 4H ganska sent.
blev mobbad. Jag stod upp för andra och då
- Organisationens värderingar tilltalade
verkligen mig. Jag har vuxit mycket med 4H
riktades fokus till mig, berättar hon.
Efter att ha letat efter den rätta vägen att gå
har Karolina även provat på att vara kantor.
- Men det blev inte roligt. Då blev musiken
mitt yrke med prestationskrav. Därför kändes
det inte helt rätt. Jag vill kunna använda musik för att uttrycka mig, berättar hon.
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Foto: Debora Tängmark

Mänskligt

dras förväntningar och lyssna till dig själv.
Lär dig nya saker. Ta hand om dig själv först,
så att du faktiskt kan ta hand om andra. Ta
chanserna som ges, säger Karolina.

och fick en känsla av att vara en del av ett
större sammanhang. Folket i 4H är måna om
varandra och har en härlig gemenskap. Det
stämde direkt överens med mina egna värderingar. Dessutom har föreningslivet gett
mig erfarenhet och meriter som jag fått användning av massvis med gånger, konstaterar hon.

”Ta chanserna som ges”
Att välja präst till sitt yrke är ett tydligt bevis
på att hon sållat bort andra förväntningar och
åsikter.
- Det är många som haft åsikter och som
har ifrågasatt mitt val. Men jag är övertygad
om att jag har hittat rätt. Jag känner att jag
hör hemma i det här sammanhanget, avslutar Karolina.

Att träffa 4H:are från hela Sverige har gett
fördelar.
- Att jag träffat så många från hela Sverige
har gjort att jag faktiskt vågat ta steget och
flytta. Jag lämnade Jämtland för Uppsala
och sedan blev det Ystad. Jag har inte känt
mig helt ensam någonstans, menar Karolina.

Om två och ett halvt år beräknas Karolina
vara nyexaminerad präst och Klöverbladet
ser fram emot att få en återkoppling på de
människomöten hon då får uppleva. För visst
låter det spännande och meningsfullt, det
yrke hon valt till sin framtid?

Att inspirera till att unga ska gå sin egen väg
är viktigt för henne.
- Jag vill verkligen uppmuntra unga till att
våga gå sin egen väg. Det går alltid att ångra
sig, inget val behöver vara för evigt. Det finns
ingen anledning att vara rädd. Sålla bort an6

Rekordinsamling till
Musikhjälpen
Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta
sker i det dolda på internet där få
av brotten upptäcks. För många
som lever i fattigdom finns inga
andra alternativ till försörjning än
att sälja sin kropp och sexhandeln
med barn har blivit en växande
miljardindustri.
Musikhjälpens
tema 2017 är därför Barn är inte
till salu. Självklart har Sveriges 4H
haft en insamlingsbössa och lokalt har både gårdar och klubbar
engagerat sig.
Röbäcks 4H var ute på gatorna i Umeå
för att visa sitt stöd för Musikhjälpen och
ta ställning för att barn inte är till salu. I
Malmö gästade Almviks 4H Musikhjälpens studio med en av sina getter och
sålde ”Getselfies” till förmån för arrangemanget. I skrivande stund har Sveriges
4H:s insamling slagit förra årets rekord
och samlat in 13 173 kr.
Bössorna stänger 23.59 söndag 31 december så passa på att fylla på bössan!
Ni hittar länk till insamligen på Sveriges
4H:s Facebook!

Foto: Sofia Johansson

Barn är
inte till salu!
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Lärorik föreläsning

Kattens behov och beteende
Facebook-sida, instagram och nu även i en egen
gratis app om kattproblem. Även denna gång
anpassade Susanne sin föreläsning delvis efter
deltagarnas egna frågor, och var noga med att
kolla av alla också kände att de fått svar på det
som var oklart.

Vad rör sig egentligen i huvudet på din
katt? Detta och många andra frågor fick
deltagarna svar på under kattbeteenderådgivare Susanne Hellman Holmströms
mycket roliga och lärorika föreläsning för
Stockholms läns 4H, en höstkväll i mitten av november.

För att förstå kattens beteende, och
eventuella beteende problem, poängterade Susanne att det är det
viktigt att minnas att sällskapskattens
härstammar från den nordafrikanska ökenkatten. Trots att vi haft katter
som sällskapsdjur i nästan 10 000 år,
så finns många av ökenkattens naturliga beteenden kvar hos dem. Ex. att
många katter föredrar att dricka från
vatten som ”rör på sig”, som vattenfontäner, ur vattenkranar eller liknande, så
de vet att vattnet är fräscht.

Föreläsningen hade lockat intresserade medlemmar från
4H-klubbar
med-/och
utan
4H-gård, men alla hade intresset för vårt vanligaste sällskapsdjur-katten, gemensamt.
Susanne berättade både om sitt
eget djurintresse sedan barnsben (visste ni förresten att hon
tagit hand om en Jersey ko
som hette Jessica på 4H i Malmö?), men framför allt om kattens beteende,
skötsel, och sjukdomar. Som erfaren uppfödare
av kattrasen brittisk korthår, har hon hunnit dela
med sig av sina kunskaper till andra kattälskare, och svara på frågor, t.ex. i SVT’s ”Go’ kväll”,
i radio, genom flera böcker, egen hemsida,

Trots att katten enbart äter kött, och
själv jagar, så är den även ett bytesdjur i det vilda. Detta gör att också våra tamkatter undviker
att kissa eller bajsa i en smutsig toalåda, då
doften från lådan kan ha avslöjat platsen för
större rovdjur som kan ligga på pass (istället
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Vill du veta mer om katter och
kattskötsel kan du gå in på:

kanske katten tar till plan B, och använder soffan
eller någon annan ren plats med mjukt underlag,
”ökensand”, som toalett). Susanne rekommenderade därför att katten ska ha tillgång till flera
kattlådor, i synnerhet om det bor flera katter i
hushållet, så att någon låda alltid är ren.
När katten väljer foder påverkas den mer av doft
än av smak, men Susanne tryckte på vikten av
att alltid, oavsett om man väljer torr- eller blötfoder, välja kattfoder efter kvalitet, dvs. andelen
köttnnehåll i fodret.
Deltagarna fick avslutningsvis även tips på allt
från grunderna i kattskötsel som alla kattägare bör ha koll på (vaccinering, avmaskning,
ID-märkning), till hur man tränar kattungen att
åka bil. Att katter är naturliga mästare av att praktisera ”mindfulness” och kan lära sina ägare att
vara mer i nuet, med aktiv närvaro, höll samtliga
närvarande med om.

•

Susanne Hellman Holmströms hemsida:
www.kattproblem.se

•

Jordbruksverkets hemsida om katter
(”så sköter du din katt”): https://www.
jordbruksverket.se/amnesomraden/
djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/
skotselavhundochkatt/saskoterdudinkatt.4.207049b811dd8a513dc80001987.
html

•

Kattförbundet SVERAK’s hemsida: http://
www.sverak.se/

4H har en egen kurs som heter ”Körkort på katt”,
och ledarhandledning samt deltagarmaterial för
att anordna kursen i 4H-klubben kan beställas
från info@4h.se

Deltagarna på föreläsningen fick även med sig
ett färdigt ”kurs-kit” till sina klubbar, för att kunna
genomföra kursen ”Körkort på katt” i 4H-klubben.

Text: Annika Hemingstam, Akalla 4H
Foto från föreläsning: Annika Hemingstam
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VEM ÄR KLÖVERHJÄLTEN?
Jag är 4H:s egna superhjälte
och jag tror att alla barn och
ungdomar har en superhjälte
inom sig!

COOLT ATT VARA SNÄLL
”När vi använder huvudet
klokt, låter hjärtat
bestämma, vågar prova
saker och göra saker praktiskt
med vår hand så mår vi bra och
främjar vår hälsa
- då sprider vi superkrafterna
omtanke, glädje och respekt.”
10
12

”Med mitt förstoringsglas
kan jag titta närmare på
saker och lära mig mer om
allt ifrån djur, natur och vår
omvärld. Ju mer jag lär mig,
ju modigare blir jag.

”Lära genom att göra är mitt
motto. När jag tänker på det
vågar jag prova nya saker och
utvecklas.”

VAR FINNS DU?
-Jag träffar barn och ungdomar
på 4H-klubbar och 4H-gårdar
över hela Sverige!
Jag finns överallt där
Huvud, Hjärta, Hand och
Hälsa är i fokus.
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Jag gillar att pyssla!
Vill du vara med?
Kolla då in dessa pyssel!

Hjärtan
Du behöver:
Ståltråd

Band
Pärlor

Gör såhär:
1. Forma ståltråden till ett hjärta och fäst ihop ståltråden så
gott det går.
2. Täck grunden med band eller tjockare snöre.
3. Skapa ett pärlhalsband med
pärlor och ståltråd som ni sedan virar runt om hjärtat.
4. Skapa en ögla av ståltråd så
ni kan hänga upp hjärtat, om ni
vill.

Snökottar

Du behöver: kottar, vit färg, pensel

Gör såhär:
1. Använd torra och så rena kottar som det går.
2. Doppa hela kotten i vit färg eller måla med den pensel så att det ser
ut som kotten fått snö på sig.
3. Låt torka! Sedan är de färdiga att använda i olika juliga arrangemang.
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Trådbollar

Du behöver:
Ballong
Tapetklister
Snöre/tråd

Tejp
Tidningspapper
Ev dekorfärg

1. Blås upp ballongen i den storlek
du vill ha din boll.
2. Doppa tråden i klistret eller smeta
på klister på hela ballongen. Ha tidningspapper under så du slipper få
klister överallt.
3. Trä trådar runt ballongen åt alla
möjliga håll. Mönster och hur tjockt
eller mycket bestämmer du själv.
4. Knyt ett snöre runt ”knuten” på
ballongen och fäst den med en liten
tejpbit i taket eller i en lampa så att
den får hänga och torka. Ha tidningspapper under.
5. Klipp hål i knuten medan du håller
i den och all luft pyser ut. Sedan drar
du försiktigt ut ballongen.
Det går också att tillverka en lampa
av bollen. Häng in en glödlampa och
njut av det vackra ljuset som sprids.
Se bara till att lampan inte nuddar
trådverket!
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DAGS ATT FIRA!
2018 firar vi 100 år!

Nu har vi chansen att visa
världen att 4H är fantastiskt!
100-årsfirandet inleds med
Fira så mycket ni orkar!

jubileumsversionen av
Central Funktionärskurs!
Ni kommer väl?

Vill ni pryda era egna
material med en
100-årslogga?

Inbjudan och program

En enklare variant av
loggan. Finns att ladda ner
på 4h.se/dokument.
En variant med kornax på
loggan. Finns att ladda
ner på 4h.se/dokument.

Vill ni skapa feststämning? Då kan ni ladda
ner denna variant. Finns
på 4h.se/dokument.

100-årsnyheter
kommer släppas i
4H:s webbshop!
Håll utkikmer information
kommer.
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hittar ni på 4h.se/nyhet
er!

Happy Holidays!
Riksförbundet Sveriges 4H
önskar alla medlemmar
samarbetspartners,
och anställda en riktigt
skön ledighet!
Tack för alla era insatser
under 2017!

2018 firar vi 100 år!
Fira med oss och fortsätt att
sprida superkrafterna
omtanke, glädje och respekt!
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