Sommaren 2018
Kaninklubben
Kaninklubben har redan kört igång på onsdagkvällar kl. 18.00–20.30.
Mer information om träningsgrupper hittar du på vår hemsida.

4H-gården
Öppet på gården
4H-gården har öppet för besökare måndag - fredag kl. 9.00–15.00.
Då går djuren ute i sina hagar och man kan titta på dem där.
På gården finns katter, kaniner, får, getter, minigris och höns.
När det finns en djurskötare på plats får ni gärna kika in i djurstallet!
Lördagsöppet
4H-gården har öppet alla lördagar i maj och första lördagen i juni
kl. 9.00–15.00

Vårens kurser
Gör din egen miniträdgård
Äggskal och äggkartonger kan man också odla i!
Det är precis vad vi ska göra, lagom till morsdag.
Tid: måndag den 7 maj kl. 18.00–20.00.
Plats: 4H:s nya klubbhus
Pris: 5€
Anmäl dig på hemsidan!
Fiskeskolan
Strömmingspilke
Vi åker ut med fiskeguiden Thomas Strandvik och Ingmar ”Pingo” Eriksson
för att pilka strömming, vi utgår från Korrvik i Mariehamn. Du behöver inte
ha egen fiskeutrustning men tag med flytväst, matsäck och en fiskhink.
Tid: fredag den 11 maj kl. 15.00-17.00.
Plats: Samling i Korrvik, Mariehamn
Pris: 15 €
Anmäl dig på hemsidan senast den 9 maj, det är begränsat antal platser.

Nappat och klart
Nappar det inte? Kom med och lär dig att välja rätt drag och få till rätt drag
och få till rätt knut, du får hjälp av vårt fiskeproffs Ingmar ”Pingo” Eriksson.
Tid: Onsdag den 13 juni kl. 18.00-20.00
Plats: 4H:s klubbhus, vid 4H gården.
Om du vill kan du ta med egen draglåda.
Anmäl dig på hemsidan senast 11 juni.

Sommarens läger
Dagläger på 4H-gården
I sommar kommer vi att ordna fyra dagläger på 4H-gården. För dig som är född -09 eller äldre.
På ett dagläger tar vi hand om djuren på gården, pysslar, badar och leker tillsammans.
Deltagarna tar med egen lunch, vi fixar mellanmålet.
Till daglägren anmäler du dig via hemsidan från och med den 7 maj. Platserna brukar ta slut snabbt.
Ansvarig 4H-ledare för daglägren är: Malin Hagström
Dagläger 1 v.24
Datum: måndag 11.6 – onsdag 13.6
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Pris: 30 euro

Dagläger 2 v.25
Datum: måndag 18.6 – onsdag 20.6
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Pris: 30 euro
Dagläger 3 v.26
Datum: måndag 25.6 – onsdag 27.6
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Pris: 30 euro
Dagläger 4 v.31
Datum: tisdag 31.7 – torsdag 2.8
Tid: kl. 9.00 – 16.00
Pris: 30 euro

Kaninläger
Känner du för att spendera några dagar och nätter med andra kaninintresserade?
Det blir lägerliv och hoppträningar, men också teori och lekar i roligt sällskap!
Om du har en egen kanin får du ta med den, annars har 4H-gården ett par kaniner att låna ut.
Du måste vara född 2008 eller tidigare för att delta.
Tid: 7.8 – 9.8 (tisdag-torsdag)
Plats: 4H-gården
Pris: 90 euro
Ansvarig 4H-ledare: Malin Hagström
Anmäl dig på hemsidan senast den 9 juli.

Medlemsträff
Kom med och träffa andra 4H-medlemmar tisdag den 14 augusti kl. 13.00–16.00 I år träffas vi på nya 4H
gården. Vi steker plättar och har roligt tillsammans.

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, kontakta Tove om du behöver få det på nytt.
Medlemsförmåner 2017
Som 4H-medlem får du 10 % rabatt hos följande företag:
• EHNS – hobby- och pysselmaterial
• Jakt & Fiskebutiken Äventyret - fisketillbehör
• Sunes Jakt & Fritid - jakt- och fisketillbehör (ordinarie priser)
• Thereses Broderi - garner och handarbete
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
018- 329 830 info@4h.ax
Tove
040-752 3901 verksamhetsledare@4h.ax
Anki
040-752 3902 anki@4h.ax
Mikaela
040-752 3903 garden@4h.ax
Malin
040-752 3904 malin@4h.ax
Du hittar aktuell info om verksamheten på hemsidan! Adressen är www.4h.ax.
Hälsningar från Tove, Anki, Malin, Kadi och Mikaela

