Hösten 2018
Vad händer på 4H i höst? Här hittar du all info du behöver för att hänga
med på höstens aktiviteter! För mer info, gå in på www.4h.ax!

Pyssel i skolorna
Under våren och hösten åker vi ut och håller pyssel i de flesta skolor.
Nästan alla pysseltillfällen är efter skolan men några ordnas också på kvällstid. Håll utkik på vår hemsida
(http://4h.ax/for_barn/aktiviteter_i_din_kommun/) och i skolan där vi hänger upp en infolapp! För att få
vara med på pyssel ska du vara medlem i 4H men om du vill prova på att vara med så får du under hösten
2018 delta i två pysseltillfällen utan att vara medlem (OBS! Gäller endast pysseltillfällen).

Evenemang på 4H-gården
Öppet på gården
4H-gården är öppen för besökare måndag – fredag 9:00–15:00 och nu även lördagar 9:00–15:00 (t.o.m.
den 6.10.)
På gården finns katter, kaniner, marsvin, får, getter, minigrisar, kor och höns.
Ta med dig hela familjen och gör ett besök till gården!
Skördefesten
Vi kommer att finnas med på skördefesten som ett Plåpp Åpp evenemang på
lördagen den 22.9.
Besök oss på 4H-gården mellan kl. 11:00-16:00. Vi har servering,
käpphästridning och så får man såklart hälsa på djuren.
Var du en av dem som satte en potatis på Åland Grönskar i våras? Glöm inte
din potatisbiljett!
Julmarknad
Den 8 december kl. 10.00 – 15.00 arrangerar vi vår superpopulära julmarknad på området. Det utlovas
massvis med försäljare, levande musik och såklart något gott att äta.
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!
Bokningar gör du till vår hemsida på
http://4h.ax/tjanster/hotell_gnagaren/

Klubbar
Kaninklubben
Höstens Kaninklubb har bara ett par tillfällen kvar, men om du vill vara med i vår igen är det bara att göra
en anmälan på vår hemsida.
4Hs kvällsklubb
Vi kör igång med en nyhet som vi kallar 4Hs kvällsklubb! Du som är 4H-medlem får delta och göra roliga
aktiviteter tillsammans med oss, antingen på 4H-gården eller inne i klubbhuset. Ingen anmälan behövs i
nuläget, det är bara att dyka upp.
Tid: onsdagar (med start 3.10 t.o.m. 28.11) kl. 18.00–19.30.
Plats: 4H-gården eller i vårt klubbhus

Höstens kurser & aktiviteter
Drakägg av betong
Så enkelt och kul! Tänk vad man kan göra med lite betong, en
ballong och lite färg!
Ett mystiskt drakägg, eller en fin pumpa till halloween kanske?
Kursen är två kvällar för att betongen ska hinna brinna.
Tid: onsdag den 17 oktober kl. 18.00–19.30.
onsdag den 24 oktober kl. 18.00–19.30
Plats: 4H-gården
Pris: 10 €
Kursen är för dig som går åk 3 och uppåt.
Sista anmälningsdag: måndag 15.10
Pumpans dag
Matsvinn och pumpor är temat inför höstlovet! Pumpor kan man ha som både som dekoration och som
mat. Massvis med mat slängs i onödan, och det ska vi lära oss lite mer om samtidigt som vi umgås och
sköter om 4H-gården.
Tid: torsdag den 18.10 kl. 9:00–16:00
Plats: 4H-gården
Pris: 10€
Sista anmälningsdag: måndag 15.10
Halloweenfest
Gillar du att spöka ut dig? Höstens läskigaste fest fixar vi!
Vi tassar runt på området och löser mysterier.
Bäst utklädda belönas med ett pris!
Vi bjuder på knapriga grodlår och sura döskallar.
Tid: onsdag den 31 oktober kl. 18.00–20.00.
Plats: 4H gården
Anmäld dig senast 29.10 på hemsidan.

Bullet Journal (Bujo)
Har du redan hört talas om Bullet Journal? Det är ett nytt,
kreativt sätt att göra upp planering, men samtidigt få vara
skapande! Vi träffas och inspireras av varandras idéer, och
bygger ihop våra alldeles egna bujos! Kursen är uppdelad i
två tillfällen så att man ska hinna prova sitt upplägg.
Tid: tisdag den 6 november kl. 18.00–20.00
tisdag den 20 november kl. 18.00–20.00
Plats: Klubbhuset på 4H-gården
Pris: 10€
Ta med ett anteckningsblock med vita eller prickade sidor,
pennor du tycker om och ett kreativt sinne!
Sista anmälningsdag: fredag 2.11
Kranskurs
Nu har du chansen att binda en egen dörrkrans!
Materialet finns hos oss, men om du vill kan du ta med
något eget att pynta med. Ta gärna handskar och sekatör med (om du har en sådan).
Tid: tisdag den 27 november kl. 18.00 – 20.00.
Plats: 4H-gården
Pris: 10 €
Sista anmälningsdag: måndag 26.11
Julgodis
Karameller & klubbor
För dig som går i åk 5 och uppåt
Tid: tisdag den 4 december kl. 18.00–20.00.
Plats: Klubbhuset på 4H-gården
Pris: 10€
Ta med förkläde och en godislåda.
Sista anmälningsdag: fredag 30.11
Choklad och kolor
För dig som går i åk 3 och uppåt
Tid: tisdag den 11 december kl. 18.00 – 20.00.
Plats: Klubbhuset på 4H-gården
Pris: 10€
Ta med förkläde och en godislåda.
Sista anmälningsdag: fredag 30.11

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.

Medlemsinfo
Medlemsavgift
Har du betalat medlemsavgiften för 2018?
Avgiften är 20€ för ett barn eller 30€ för hela familjen, stödmedlem 20€/medlem.
Kom ihåg referensnummer! Om du inte hittar ditt referensnummer kan du höra av dig till oss.
Medlemsförmåner 2018
Som 4H-medlem får du 10 % rabatt hos följande företag:
• EHNS – hobby- och pysselmaterial
• Jakt & Fiskebutiken Äventyret - fisketillbehör
• Thereses Broderi - garner och handarbete
Övriga rabatter:
• Byggvaruhuset 0-8%
• Köpa torvplattor av oss för 2,50€/st. att ha som underlägg i din kanin- eller marsvinsbur

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
Tove
Anki
Malin
Kadi
4H-gården

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

info@4h.ax
verksamhetsledare@4h.ax
anki@4h.ax
malin@4h.ax
kadi@4h.ax
garden@4h.ax

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

Vi finns på sociala medier!
Instagram: 4hgarden
Facebook: 4H Åland

