4H AKTUELLT

Våren 2020

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!

Vårens kurser & aktiviteter
Tårtkurs med Alla hjärtans dag -tema

Kom med och baka en god tårta till Alla hjärtans dag!
Vi fyller och dekorerar tårtor, bottnarna har vi lagat i förväg.
Kursen är för dig som går i åk 4 och uppåt.
Ta med förkläde och något att ta hem tårtan i, gärna en stor rund tårtkupa.
Datum: torsdag den 13 februari
Tid: kl. 18.00–20.00
Plats: 4H-klubbhuset
Pris: 15 euro

Sportlovskul på 4H

Häng med på 4Hs roliga sportlovsaktiviteter!
Vi har sportlovskul på 4H från måndag den 17 februari till onsdag den 19 februari
mellan kl. 9.00–15.00. Under dagarna kommer vi pyssla med djuren på 4H-gården,
baka fastlagsbullar samt göra käpphästar. Pris: 15 euro/dag.
Anmäl dig till en eller flera dagar!
Mera info om sportlovskul hittar du på hemsidan.

Jägarexamen +13 år

Vi ordnar jägarexamen tillsammans med Finströms jaktvårdsförening i mars 2020.
Kursen har fem tillfällen, varav tre är teori, ett provtillfälle och ett praktiskt tillfälle på
en skjutbana (hagel). Den 2, 5 och 9 mars har vi teori och den 12 mars är vi på
skjutbanan. Provet hålls den 16 mars. Pris: 40 euro.
Kursen är vid tillfället fullbokad, men vi tar emot anmälningar till
reservplatser.

Cupcakes

Cupcakes är små muffins med frosting, och de smakar ljuvligt!
Kom med och baka med oss!
Datum: måndag den 9 mars
Tid: kl. 18.00–20.00
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Pris: 10 euro

Fågelholkar

Vi snickrar fågelholkar i vårt nya snickeri på 4H-gården. En förälder får gärna delta!
Datum: måndag den 30 mars
Tid: kl. 18.00–20.00
Plats: 4H-gårdens snickeri
Pris: 10 euro

Skogsdag

Vi besöker Godby Arboretum för att lära oss mera om trädens utseende och växtsätt
samt upptäcka andra spännande saker i skogen. Vi avslutar dagen med en guidad
rundtur på sågen i Strömsängarna, vi får se vart virket från skogarna tar vägen och
vad man kan tillverka av det här på Åland. Mikael Berglund från Ålands
Skogsvårdsförening följer med oss under hela dagen.
Datum: torsdag den 9 april
Tid: kl. 9.00– 16.00
Plats: Samling vid 4H-gården, vi åker med buss från gården till Godby Arboretum och
Strömsängarna (sågen i Finström)
Pris: 10 euro

Intresseanmälan: kurs i kaninägarskap

Har du funderat på att skaffa kanin, eller just köpt kanin?
Vi går tillsammans igenom allt du behöver veta om kaniner, t.ex. hur man städar en
bur, utfodring, vanligaste sjukdomar, och såklart hantering!
Kursen är uppdelad på två tillfällen och ca 2h långa/tillfälle, och passar bra att gå t.ex.
innan du börjar i kaninklubben!
Datum: onsdagar 15 och 22 april
Tid: kl. 18.00–20.00
Plats: 4H-gården

Miniväxthus
Det är inte så svårt att bygga sig ett eget litet
växthus inte om man har en drös med gamla cdfodral skräpandes hemma!
Allt material finns på plats.
Datum: måndag den 4 maj
Tid: kl. 18.00–20.00
Plats: 4H-gårdens klubbhus
Pris: 10 euro

Alla anmälningar görs på hemsidan!

Klubbar
4H-klubben

På 4H-klubben får du göra praktiska saker och ha roligt tillsammans med dina
kompisar. Vi bl.a. bakar, kockar, pysslar, tar hand om och lär oss mera om djuren på
4H-gården. Klubbträffarna hålls onsdagar i mars och april.
Anmäl dig till 4H-klubben på vår hemsida före den 13 mars!
Tid: onsdagar (med start den 18 mars, t.o.m. 22 april) kl. 18.00–19.30.
Plats: 4H-gården eller i vårt klubbhus
Pris: 30 euro för hela klubben

Kaninklubben

Kaninklubben: fr.o.m. onsdagen 29 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.

Odlingsklubben

Vi odlar tillsammans. Allt från att lära oss om
vad man kan plantera, till hur man tar hand om
sin trädgård på bästa sätt!
Med start måndag den 11 maj, t.o.m. 1 juni kl.
18.00–19.30 på 4H-gården.

Fiskeskolan
4Hs fiskeskola kör igång igen med flera olika
fisketillfällen under våren.
Vi kommer att meta sik, kasta efter gädda, pilka strömming och lära oss mera om
fiskevård. Mera info om alla tillfällen finns på hemsidan.

Sommarlägrens datum
Läger ordnas under sommaren med diverse olika aktiviteter på 4H-gården!
Dagläger I: må-ons 15 – 17 juni, Tema: Skogen
Dagläger II: må-ons 22 – 24 juni, Tema: Trädgård & Snickeri
Kaninläger: må-ons 29 juni- 1 juli
Fiskeläger: fre-lö 7-8 augusti, i Kastelholm
Anmälningar tas emot fr.o.m. måndagen 4 maj kl. 09.00 på vår hemsida.

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.

4H-gården
Öppet på gården
4H-gården har öppet vardagar kl. 09.00–15.00.
Kom och bekanta dig med gården och alla våra djur!
Öppet även på lördagar från och med den 25 april till och med den 13 juni mellan kl.
09.00–15.00.
Ta med er fika och spendera eftermiddagen med djuren.
Hotell Gnagaren
Observera att hotell Gnagarens avgifter
kommer höjas från och med årsskiftet.
De nya avgifterna är:
 För medlemmar 6 euro per dag


För icke medlemmar 9 euro per
dag

Ankomstdagen räknas inte med.


Kloklippning 5 euro/pris per djur

Flitmyrorna 13+
Företagskurs

Lär dig om hur du kan starta ditt eget företag och det som krävs för att du ska kunna
agera företagsamt. Det som tas upp i kursen är bl.a. företagsuppstart,
marknadsföring, prissättning, bokföring och utveckling av verksamheten.
Denna kurs lämpar sig för dig som är 13 år och äldre, som är intresserad av att påbörja
din egen verksamhet, som vill bli dogsitter, eller som är intresserad av ekonomi.
Kursen börjar i mitten av mars och pågår till slutet av april.

Arbetslivskörkortskurs

I arbetslivskörkortskursen lär du dig allt du behöver veta om att vara arbetstagare,
vad arbetslivet inbegriper samt om ett nytt sätt att tjäna pengar genom
lättföretagande, men också om dina rättigheter och skyldigheter samt att du också
får träffa en arbetsgivare och lära dig om
lättföretagande. Kursen hålls i maj och du kan gå kursen
om du är 13 år och äldre. Denna kurs kan också
dogsitters gå.
Anmäl dig till kurserna här!

Medlemsinfo
Medlemsavgift

Har du betalat medlemsavgiften för 2020?
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.

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

