
  
 

Hoppas ni är redo att starta upp och delta i höstens 4H-verksamhet!  
2019 firar Finlands svenska 4H 90 års jubileum och det kommer att märkas på 
våra 4H träffar, lite festinspirerat och 4H fakta kommer vi att jobba med under 
hösten. Vi kan ha uppgifter att utföra i naturen på våra träffar så det är bra om ni 
har bekväma kläder. 
 
Hoppas era odlingar har lyckats bra i sommar. Jag tror att det är ganska 
varierande hur mycket det har regnat på Kimitoön, så resultaten kan vara lite olika 
beroende på hur mycket vatten det har kommit där du bor. Spännande att få 
höra hur det har lyckats för dig! 
 
Arbetshäften lämnar man till mig på klubbträffarna, ni får dem tillbaka i 
samband med prisutdelningen i början av nästa år. Jag behöver era häften innan 
oktober, hör av er om ni glömmer att lämna upp dem så kommer vi överens om 
hur jag får dem. 
Solrosorna mäter ni (längd på stjälken + omkrets på största blomman/frökakan) 
 OBS ! blomman kan vara från en annan solros än den som har längsta stjälken.  
Räkna sedan ihop cm från stjälk+ blomma.  
Pumpan väger ni, skydda den för frost med t.ex. fiberduk (dubbel). 
Jättelöken väger ni, den är säkert upptagen redan. 
Alla resultat vill jag ha, ni kan ta med en lapp till klubbträffarna med resultat 
eller skicka sms eller e-post senast den 1.10.2019 
Resultaten läggs ut på vår hemsida så ni kan följa med hur det går. Priser delas ut 
nästa år. 
 
Klubbträffarna håller vi efter skoldagens slut och de pågår 90 minuter. Vi fixar 
något ätbart på alla träffar, mjölkprodukterna är hyla/laktosfria, andra allergier får 
ni gärna anmäla till mig.  
Materialkostnad är 3€/gång, glömmer man att ta med pengar kan man betala för 
alla träffar på våren via bankgiro. Tider och teman för träffarna finns på baksidan. 
Ni väljer vilka träffar ni vill vara med på. Man kan välja andra alternativ än den 
årskurs man är indelad i. För att veta storlek på grupperna vill jag att man anmäler 
sig till första träffen dagen innan, gärna via sms – skriv vilket datum och vilken 
skola. Följande tre träffar behöver man inte anmäla sig till. Men informera gärna 
mig om våra träffar krockar med något annat så funderar jag hur vi hittar ett nytt 
datum. 
 
Om grupperna blir för stora delar jag dem och ger nya tider. 
 
Äventyrsdag i Sibbo storskog 28.9 kl.11-15 
På programmet har vi skogsäventyr med roliga uppgifter, mumsig 
utfärdsmat, utmaningar och skoj. Åk 1-2 behöver ha följeslagare, åk 3-6 klarar 
sig utan.  
 
Vi åker buss från och till Kimito (återkommer med busstider efter att man 
anmält sig). Det kostar 10€ att delta, inkl. buss. Mera info på www.fs4h.fi  
 
 
 



  
 
Anmäl dej som ny medlem eller förnya ditt medlemskap via vår hemsida där det 
finns mera info. http://kimito.fs4h.fi/start/ 
 
Ha en riktigt skön höst hälsar Clara 
 
clara.bergstrom@fs4h.fi tel.0440425091 
FB grupp där jag påminner om kommande händelser och tider för träffar/ 
Kimitoöns 4H. 4hkimitoon heter vi på Instagram 
 
P.S Vem har glömt en grå fleece filt på Solbacka miniläger? 
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