Hösten 2017
4H-gården
Öppet på gården
4H-gården är öppen för besökare måndag - torsdag kl. 9.00–15.00 och fredag kl. 9.00–12.00.
Då går djuren ute i sina hagar och man kan titta på dem.
På gården finns katter, kaniner, marsvin, får, getter, minigrisar, höns och ankor.
Alla hjärtligt välkomna!
Lördagsöppet
Vi håller lördagsöppet fram till den 30 september kl. 9.00–15.00.
Kanelbullensdag
Den 4 oktober firar vi kanelbullensdag med öppet hus kl. 17.30 - 20.00 på 4H-gården.
Kom och hälsa på våra djur, prata om den blivande flytten och bekanta dig med vår verksamhet.
Vi bjuder på kanelbulle och saft till alla besökare.
På kanelbullensdag håller vi även ett extra medlemsmöte på 4H-gården kl. 18.00.
Möteskallelse skickas till alla medlemmar via e-post.
Julmarknad
Den 9 december kl. 10.00 – 15.00 arrangerar vi en julmarknad på området, passa på att besök gården då.

Höstlov på 4H-gården
Häng med oss till 4H-gården och ta hand om djuren.
Ta varma och oömma kläder samt egen lunch med.
Vi bakar eget mellanmål.
Tid: torsdag den 19 och fredag den 20 oktober kl. 9.00 – 15.00.
Plats: 4H-gården
Pris: 20 € för båda dagar
Anmälningstid: 2– 16.10.2017
Hotell Gnagaren
Vi tar hand om din kanin eller ditt marsvin när du åker på resa.
Kom ihåg att göra din bokning i god tid före resan!
Mera information på vår hemsida!
Bokningar gör du till 4H-gården tel. 040 752 3903 eller e-post.
garden@4h.ax.

Höstens kurser
Pimpa din egen pumpa
Laga häftiga Halloween-pumpor med oss!
Tid: måndag den 23 oktober kl. 18.00–20.00.
Plats: 4H-gården
Pris: 10 €
Kursen är för dig som går åk 4 och uppåt.
Ta med förkläde och en glass skopa.
Anmälningstid: 5-19.10.2017.
Tårtkurs
Kom med och laga en egen tårta till farsdag.
Vi bakar tårtbottnar och dekorerar.
Tid: fredag den 10 november kl. 16.30-20.15.
Plats: Medis undervisningskök
Pris: 20€
Kursen är för dig som går åk 4 och uppåt.
Ta med förkläde och något att ta hem tårtan i, t.ex. en stor tårtbox.
Anmälningstid: 24.10.– 7.11.2017.
Kranskurs
Nu har du chansen att binda en egen dörrkrans!
Materialet finns hos oss, men om du vill kan du ta med något eget.
Tid: onsdag den 29 november kl. 18.00 – 20.00.
Plats: 4H-gården
Pris: 10 €
Anmälningstid: 14-27.11.2017.
Julgodis
Vi kommer att ha två likadana kurser på en kväll.
Julgodiskursen är för dig som går åk 4 och uppåt.
Julgodiskurs: karameller & klubbor
Tid: måndag den 11 december kl. 16.00 – 17.45.
Plats: Medis undervisningskök
Pris: 10€
Ta med förkläde, godisaskar gör vi under kvällen.
Anmälningstid: 23.11.–7.12.2017.
Julgodiskurs: karameller & klubbor
Tid: måndag den 11 december kl. 18.00 – 19.45.
Plats: Medis undervisningskök
Pris: 10€
Ta med förkläde, godisaskar gör vi under kvällen.
Anmälningstid: 23.11.–7.12.2017.
Anmälningar till kurser görs på hemsidan! Det är begränsat antal platser, så ibland kan kurserna vara
fullbokade före den sista anmälningsdagen. Anmälningsblanketter för alla kurser kommer att finnas på
hemsidan under varje kurstillfälle när anmälningstiden börjar. Vi bekräftar din anmälan via e-post.
Avbokar du inte din plats senast kl. 12.00 dagen före kursen äger rum, blir du skyldig att betala hela
kursavgiften.

Skogsdag
För dig som gillar naturen! Vi besöker Godby Arboretum tillsammans
med Mikael Berglund från skogsvårdsföreningen. Vi lär oss mer om
trädens utseenden och växtsätt. Vi avslutar dagen med en guidad rundtur
på sågen i Strömsängarna. Ta gärna mellanmål med, kläder efter väder.
Tid: lördag den 7 oktober kl. 12.00–15.00.
Plats: Samling på ”Uffe på bergets parkering”
Anmäl dig och din familj senast 4.10 på hemsidan.
Halloweenfest
Gillar du att klä ut dig? Häng då med på 4H:s spökrunda,
vi tassar runt på området och löser mysterier.
Bäst utklädda belönas med ett pris!
Vi bjuder på knapriga grodlår och sura döskallar.
Tid: tisdag den 31 oktober kl. 18.00–20.00.
Plats: 4H kontoret, ingång från parkeringen
Anmäld dig senast 29.10 på hemsidan.

Medlemsinfo
Medlemsavgift
Har du betalat medlemsavgiften för 2017?
Avgiften är 20€ för ett barn eller 30€ för hela familjen, stödmedlem 20€/medlem.
Kom ihåg referensnummer!
Medlemsförmåner 2017
Som 4H-medlem får du 10 % rabatt hos följande företag:
• EHNS – hobby- och pysselmaterial
• Jakt & Fiskebutiken Äventyret - fisketillbehör
• Thereses Broderi - garner och handarbete
• Mikis Häst & Fritid - rid utrustning
Övriga rabatter:
• Byggvaruhuset 0-8%

Viktigt!
Vi tar foton under våra aktiviteter, som vi laddar upp på vår hemsida 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!

Kontakta oss om det är något du undrar över!
Kontoret
Jaana
Anki
Malin
4H-gården (Sussi & Kadi)

018- 329 830
040-752 3901
040-752 3902
040-752 3904
040-752 3903

info@4h.ax
jaana@4h.ax
anki@4h.ax
malin@4h.ax
garden@4h.ax

Du hittar aktuell info om verksamheten på hemsidan! Adressen är www.4h.ax
Hälsningar från Sussi, Malin, Anki, Kadi & Jaana

