4H AKTUELLT

Våren 2019

Vad händer på 4H i vår? Här hittar du all info du behöver för att hänga med på
vårens aktiviteter! För mer info, gå in på www.4h.ax!

Pyssel i skolorna

Under våren och hösten åker vi ut och håller
pyssel i skolorna.
Nästan alla pysseltillfällen är precis efter att
skoldagen tar slut men några ordnas också på
kvällstid.
Håll utkik på vår hemsida och i skolan där vi
hänger upp en infolapp!
Ingen föranmälan krävs men för att få vara med
på pyssel ska du vara medlem i 4H.

Vårens kurser & aktiviteter
Sportlovskul på 4H

Häng med på 4Hs roliga sportlovsaktiviteter! Vi
kör bakning måndag och tisdag, och en utedag
på onsdag.
Måndag 18 februari kl. 9.00–15.00 (bakning)
Tisdag 19 februari kl. 9.00–15.00 (bakning)
Onsdag 20 februari kl. 9.00-15.00 (utedag)

Påskskoj (tårtkurs och trädgårdskonst)
Inför påsk passar vi på att köra tårtbakning och
smycka trädgården! Det är två skilda kurser på
samma dag, anmäl dig till ena eller varför inte till
båda?
Torsdag 18 april
Tårtkurs kl. 9.00–13.00
Trädgårdskonst kl. 13.00–16.00

Odlingskurs

Vi odlar tillsammans. Allt från att lära oss om vad man kan plantera, till hur man tar
hand om sin trädgård på bästa sätt!
Tisdag 14 maj kl. 18.00–20.00
Tisdag 21 maj kl. 18.00-20.00

Betongkurs

Vi gjuter fina saker av betong. Kursen är uppdelad i två tillfällen för att betongen ska
hinna torka.
Måndag 20 maj kl. 18.00–20.00
måndag 27 maj kl. 18.00–20.00

Anmäl dig!

Mera info om alla kurser finns på vår hemsida.
Observera att det finns begränsat antal platser på kurserna. Du kan anmäla dig till
kurserna redan nu om ingen annan info anges.
Använd anmälningsblanketten under varje kurstillfälle på hemsidan, då får vi all info
som vi behöver veta före kursen.
När du anmäler dig till en kurs bekräftar vi din plats i kursen via e-post.
Priserna för kurserna är 10€/person per kurs om inget annat anges. Kursen betalas
kontant på plats till kursledaren. Avbokar du inte din plats senast kl. 12.00 dagen före
kursen äger rum, blir du skyldig att betala hela kursavgiften.

4H-gården
Öppet på gården

4H-gården har öppet för besökare vardagar kl. 09.00–15.00.
Kom och bekanta dig med gården och alla våra djur!
Öppet även på lördagar från och med den 27 april till och med
den 15 juni mellan kl. 09.00–15.00.
Ta med er fika och spendera eftermiddagen med djuren.

Mini 4H

Mini 4H riktar sig till barn i åldern 3-6 år, fyra fredagar i två olika grupper med start
den 22 mars.
Grupp I: kl. 9.30–10.15
Grupp II: kl. 14.00–14.45
Ni lär er hur man på bästa sätt umgås och respekterar alla våra djur, samt lite om hur
de ska skötas och vad de äter.
Pris: 20€ per barn. (då blir hela familjen stödmedlemmar i 4H)
För att delta i mini 4H, gör en anmälan på vår hemsida. Deltagaren ska ha med sig en
förälder eller annan vuxen som ansvarar för barnet.
Anmälningar tas emot från och med den 4 mars.

Kalaset

Åland Grönskar inleds med Kalaset, ett evenemang på Jomala Gård
med diverse olika händelser på hela området.
För mer information, gå in på https://alandgronskar.ax/
Tidpunkt: Fredagen den 24 maj, 4H-gården har öppet kl. 17.00-20.00

Kaninutställning

Lördagen den 15 juni ordnas det kaninutställning på 4H gården. Alla kaniner får delta,
både renrasiga och blandraser. Domare är Maria Ottosson från Sverige med många
års erfarenhet som domare och kaninuppfödare.
Mera information om anmälan finns på 4H:s hemsida.
Besökare är hjärtligt välkomna!

Klubbar

Kaninklubben & kaninkurs

Är du nyfiken på livet med kanin, men inte riktigt redo att
börja med kaninklubben?
Vi ordnar en kurs på två tillfällen där vi lär oss mer om bland
annat hantering, allmän skötsel, utfodring och såklart lite
hoppning.
Kaninkurs: onsdag 10 april och onsdag 17 april kl.
18.00–19.30
Anmäl dig på vår hemsida.
Kaninklubben: fr.o.m. onsdagen 24 april, som
vanligt är nybörjargruppen kl. 18.00 – 19.30 och
fortsättningsgruppen kl. 19.00 – 20.30.
Om du inte har deltagit förut, gå in på vår hemsida
och gör en anmälan till kaninklubben, där hittar
du även mer info om kaninklubben.

Kvällsklubben

Du som är 4H-medlem får delta och göra roliga
aktiviteter tillsammans med oss, antingen på 4Hgården eller inne i klubbhuset. Ingen anmälan
behövs i nuläget, det är bara att dyka upp.
Tid: onsdagar (med start 6 februari, t.o.m. 27 mars)
kl. 18.00–19.30.
Plats: 4H-gården eller i vårt klubbhus

Ålands kaninhoppare (ÅLKH)

Vill du och din kanin träna och tävla kaninhoppning även utanför kaninklubben? Gå
med i Ålands kaninhoppare!
Förutom att tävla och träna tillsammans ordnar de också nybörjaraktiviteter,
medlemsresor och aktiviteter samt visar upp denna unika sport på olika evenemang
runt om på Åland. Olika aktiviteter ordnas ett par gånger i månaden och nya
medlemmar välkomnas när som helst på året. Inplanerade evenemang och annan
info finns på hemsidan www.alandskaninhoppare.weebly.com

Sommarlägrens datum

Läger ordnas under sommaren med diverse olika
aktiviteter på 4H-gården!
Dagläger I: må-ons 10 – 12 juni
Dagläger II: må-ons 17 – 19 juni
Kaninläger: må-ons 24 - 26 juni
Fiskeläger: I augusti, datum kommer senare.

Medlemsinfo
Medlemsavgift

Har du betalat medlemsavgiften för 2019?
Avgiften är 20€ för ett barn eller 30€ för hela familjen, stödmedlem 20€/medlem.
Kom ihåg referensnummer!
Om ni tidigare haft flera barn som medlemmar, men önskar nu att endast ha ett barn
med, meddela oss gärna vilket barn det gäller, så att vi har korrekt info i vårt
medlemsregister.
Alla medlemmar kommer finnas med i ett register.

Medlemsförmåner 2019

Som 4H-medlem får du 10 % rabatt hos följande företag mot uppvisning av
medlemskort:
• EHNS – hobby- och pysselmaterial
• Jakt & Fiskebutiken Äventyret – fisketillbehör
• Thereses Broderi - garn och handarbete
• GeFoto
Övriga rabatter:
• Byggvaruhuset 0-8%
Medlemskortet får du per e-post när du betalat medlemsavgiften.

Viktigt!

Vi tar foton under våra aktiviteter, som vi laddar upp på vår hemsida, instagram eller
på Facebook!
Meddela oss om du inte vill att ditt barn ska vara med på bild!
OBS! Barnen som deltar i våra aktiviteter ska vara försäkrade!

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss!
www.4h.ax
instagram: 4hgarden
Facebook: Ålands 4H

