Våren 2018
Det blåser nya vindar på 4H
Det här året är speciellt på många sätt, vi fyller 90 år! Hurra!
Det firas bland annat med en ny 4H-gård och nytt klubbhus.
Gården finns nu i gamla stallbyggnaden med klubbhus mittemot som också inhyser vårt kontor. Vi kommer
att ha invigning i samband med årsmötet lördagen den 21 april, mer info längre ner.
Vi ber om ursäkt för röran, det tar ett tag ännu innan allt är på plats!

Pyssel & 4H-info i din kommun
Under vårterminen kommer vi till skolorna/ungdomslokalerna och pysslar.
Först kommer vi att hålla ett infotillfälle för de som går i årskurs 3 (under skoltid), för att värva nya
medlemmar. De som är medlemmar i 4H får sedan delta i pysseltillfällena.
Pysslet i kommunerna är för medlemmar från åk 3 och
uppåt. Mera info om när och var får ni av er 4H-ledare eller på vår hemsida.

Kaninklubben
Det har skett lite förändringar för deltagarna!
P.g.a. att vi inte har så många kaniner att låna ut så kommer vi inte kunna erbjuda lånekanin åt de som inte
har egen.
Vi kommer istället att ordna en kurs på tre tillfällen för dem som känner att de vill lära sig mer om kaniner,
bland annat hantering, allmän skötsel, utfodring och såklart lite hoppning.
- Kaninkursen börjar den 4 april (kl. 18:30-20:00) (tre tillfällen).
- Kaninklubben kör igång onsdagen den 25 april, som vanligt är nybörjargruppen kl. 18 – 19.30 och
fortsättningsgruppen kl. 19 – 20.30.
Mer information om kaninklubben hittar du på vår
hemsida.
OBS! Anmälan krävs till både kaninkursen och
kaninklubben, oavsett om ni varit med förut eller inte!

Vårens kurser & aktiviteter
Sportlovskul på 4H
Anmälningstid: Från och med 12.2
- Smyckeskurs med Malin
Vi pysslar läderarmband med plåtdetaljer
Datum: tisdagen den 20 februari
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Tid: kl. 12-14.00, plus matning av djuren (ca 30 minuter)
Pris: 10€ / deltagare
Kursen är för dig som går på åk 4 och uppåt.
- Smått&Gott-pyssel med Mikaela & Kadi
Blandat pyssel av olika slag
Datum: torsdagen den 22 februari
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Tid: kl. 12-14.00, plus matning av djuren (ca 30 minuter)
Pris: 10€ / deltagare
Kursen är för dig som går på åk 3 och uppåt.

Premiärbakning med påsk tema
Vi bakar nåt sött och gott i vårt nya undervisningskök
Datum: onsdagen den 28.3
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Tid: kl. 18-20.00
Pris: 10€ / deltagare
Kursen är för dig som går på åk 4 och uppåt.
Anmälningstid: Från och med 14.2

Gör din egen miniträdgård
Äggskal och äggkartonger kan man också odla i.
Datum: måndag den 7 maj kl. 18.00–20.00.
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Pris: 5€
Anmälningstid: Från och med 23.4

Mera info om våra kurser och aktiviteter hittar du på vår hemsida.
Anmäl dig!
Anmälningar till samtliga aktiviteter och kurser tas emot under anmälningstiden, observera att det finns
begränsat antal platser på alla kurser.
Använd anmälningsblanketten, då får vi all info som vi behöver veta före kursen på en gång.
Anmälningsblanketter för kurserna kommer att finnas på hemsidan under varje kurstillfälle när
anmälningstiden börjar. 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.

Händer på 4H-gården
Årsmöte & invigning av nya 4H-gården
Vi kommer att hålla föreningens årsmöte i samband med invigning av nya 4H-gården.
Tid: lördag 21.4 kl. 13:00
Plats: 4H-gården
Vi bjuder på kaffe och tårta för att fira att vi fyller 90 år!

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!
Bokningen gör du till 4H-gården:
Vardagar tel. 040 752 3903 eller e-post: garden@4h.ax.

Öppet på gården
4H-gården har öppet för besökare måndag till torsdag kl. 09.00–15.00 och fredag 9.00–12.00.
Kom och bekanta dig med gården och alla våra djur!

Lördagsöppet
Hela familjen är välkommen till 4H-gården på lördagar från och med den 28 april till och med den 2 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 med start den 27.4 mellan kl. 14:30-15:15 och lär
oss om ett nytt djur varje gång. Vi matar och klappar djuren på gården, leker och pysslar tillsammans.
Pris: 10€ per barn.
För att kunna delta i mini 4H, behöver ni göra en anmälan på vår hemsida. På denna kurs skall deltagaren
ha med sig en förälder eller annan vuxen som ansvarar för barnet.
Anmälningar tas emot från och med den 9.4

Ålands kaninhoppare
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

Sommarläger
Dagläger ordnas under sommaren med diverse olika aktiviteter på 4H-gården!
Dagläger I: mån-ons 11 – 13.6
Dagläger II: mån-ons 18 – 20.6
Dagläger III: mån-ons 25 – 27.6
Dagläger IV: tis-tors 31.7 – 2.8
Kaninlägret infaller lite senare i år: 7 – 9 augusti
Mera info kommer senare!

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 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 2018
Som 4H-medlem får du 10 % rabatt hos följande företag:
• EHNS – hobby- och pysselmaterial
• Jakt & Fiskebutiken Äventyret – fisketillbehör
• Thereses Broderi - garner och handarbete
• Costa Cavallo’s Tack Shop – häst- och ridutrustning
Övriga rabatter:
• Byggvaruhuset 0-8%

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!
Kontakta oss om det är något du undrar över!
Kontoret
Tove
Anki
Malin
Kadi
4H-gården

018- 329 830 info@4h.ax
040-752 3901 tove@4h.ax
040-752 3902 anki@4h.ax
040-752 3904 malin@4h.ax
040-752 3904 kadi@4h.ax
040-752 3903 garden@4h.ax

Du hittar aktuell info om verksamheten på hemsidan!
Adressen är www.4h.ax.
Följ oss även på Facebook: 4H Åland
och på instagram: 4hgarden
Hälsningar från Malin, Anki, Kadi, Tove och Mikaela

