
 

Medlemsbrev 2020 

Ett nytt verksamhetsår har börjat! Borgå 4H ordnar kurser, klubbar och läger för barn i 

åldern 7–13 år samt sysselsättning genom arbetspoolen Tjänsteringen för ungdomar och 

unga vuxna i åldern 13–29 år. Vår verksamhet genomsyras av idén ”lära genom att göra”. 

I vår verksamhet lär sig barn och unga praktiska färdigheter och kunskaper i en trygg miljö 

tillsammans med våra 4H-ledare. 

 

VARDAGSFÄRDIGHETER OCH EN MENINGSFULL FRITID 

Verksamheten för barn i lågstadieåldern består av klubbar, aktivitetsdagar och läger. Barnen lär sig genom 

att pröva på och göra tillsammans samtidigt som de har roligt. 

Klubbträffarna har olika teman, bl.a. matlagning, bakning, hantverk, natur och miljö. Vi har också 

temaklubbar i Borgå 4H, t.ex. kaninklubben och nya skogsklubben Vandraren. Under sommaren arrangerar 

vi två dagläger; Matskolan 1–4.6 och Miniläger 28–30.7. 

Distriktets aktivitetsdagar och läger är en fin möjlighet att träffa 4H:are från andra föreningar i södra 

Finland. Aktivitetsdagar som är gemensamma för hela södra distriktet ordnas både på våren och hösten. 

Vårens aktivitetsdag blir 26.4 i Västerby, Tenala och sommarens distriktsläger med djurtema går av stapeln 

15–17.6 i Brusaby, Kimito. 

 

ARBETSLIVSFÄRDIGHETER OCH FÖRETAGSAMHET 

I 4H kan den unga ta de första stegen till arbetslivet under trygga förhållanden. På förberedande 

kurstillfällen får den unga lära sig om hur man söker jobb, om anställdas rättigheter och skyldigheter och 

hur man fungerar i olika kundsituationer m.m. Därefter har den unga möjlighet att ta emot små jobb som 

förmedlas av arbetspoolen Tjänsteringen. 

Den unga kan också öva företagsamhet genom att grunda ett eget 4H-företag, antigen ensam eller 

tillsammans med andra 4H-unga! Borgå stad understöder nya 4H-företagare med företagssedel värd 250€. 

Det finns 10 stycken företagssedlar för i år och de beviljas i ansökningsordning. 

14-år fyllda 4H-ungdomar kan delta i den internationella verksamheten, t.ex. Nordiskt 4H-läger som ordnas 

vartannat år i Finland, Norge, Danmark eller Sverige. Nästa nordiska läger ordnas sommaren 2021. Alla 15 

år fyllda kan delta i Nordisk ungdomsvecka som arrangeras årligen i något av de nordiska länderna. 

Via 4H har du också möjlighet att åka utomlands på olika långa utbyten, från 3 veckor till 6 månader. 

Åldersgränsen för utbyten är mellan 16–19 år beroende på vilket land du åker till. Läs mer om den 

internationella verksamheten på Finlands svenska 4H:s sajt. 



MEDLEMSKAPET 

Genom att vara medlem i Borgå 4H understöder du det arbete vi gör för barn och ungdomar i Borgå med 

omnejd. Medlem blir du när du betalar den årliga medlemsavgiften på 20 € per person eller 30 € för hela 

familjen (fakturan bifogad till detta brev). Som medlem är du försäkrad under våra aktiviteter så som 

kurser, klubbar och läger. Ungdomarna som hör till arbetspoolen Tjänsteringen är även försäkrade under 

arbetsuppdragen. Som medlem betalar du lägre kursavgifter och deltar gratis i byklubbar. 

 

EVENEMANG 

KLUBBAR: 

Skogsklubben Vandraren, varannan tisdag 25.2–21.4 kl. 17.00-18.30 Sjötorp 

Kaninklubben, månadsträffarna fortsätter, mer info kommer på webbsidan 

Vessö byklubb, varannan tisdag 3.3–28.4 kl. 17.00-18.30 i Svenskborg 

Gäddrag byklubb, varannan torsdag 5.3–7.5 (ingen klubb 30.4) kl. 15.30-17.00 i Tallåsa 

Ebbo byklubb, varannan torsdag 5.3–7.5 (ingen klubb 30.4) kl. 17.30-19.00 i Bygdebo 

KURSER: 

Hundkurs, lördagen 7.3 kl. 10.00-14.00 i Akan, Runebergsgatan 16–18 

Pysselverkstad, lördagen 4.4 kl. 10.00-14.00 i Tingsgården 

Bygga insekthotell, lördagen 18.4 kl. 10.00-14.00 i Tingsgården 

Skogsvård, lördagen 9.5 kl. 10.00-14.00 i Tallåsa 

Traktorkurs, lördagen 13.6 kl. 10.00-14.00 på Hankkijas gårdsplan, Simolinsvägen 2 

AKTIVITETSDAGAR: 

Distriktets aktivitetsdag, söndagen 26.4 i Västerby, Tenala * 

LÄGER: 

Matskolan, 1–4.6 i Munkbyborg 

Distriktsläger, 15–17.6 i Brusaby, Kimito * 

Miniläger, 28–30.7 i Sjötorp 

*) anmälan via https://fs4h.fi/ 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. 

Höstterminen börjar i september. Info om höstens evenemang kommer i följande medlemsbrev som 

utkommer i augusti. Gå regelbundet in på vår sajt https://borga.fs4h.fi/ och få den senaste infon. På sajten 

kan du också anmäla dig till våra evenemang. Det är oerhört viktigt för oss som arrangörer att veta hur 

många som deltar i våra evenemang. 

https://fs4h.fi/
https://borga.fs4h.fi/

