
  
 
Hoppas ni är redo att starta upp och delta i höstens 4H verksamhet! 
 
Jag ser verkligen framemot att få träffa er alla efter ett längre uppehåll med verksamheten då 
Covid -19 kom emellan. Nu hoppas vi att alla får må bra och vi är extra noga med att hålla 
händer rena och stanna hemma om man har sjukdomssymtom. 
Om grupperna blir för stora delar jag dem och ger nya tider. Gruppstorleksgränsen är max 10 
och minimi 4 deltagare. Jag gör gärna WhatsApp grupper klassvis som vore praktiskt, då når 
jag er (föräldrar) lätt om det blir förändringar med verksamheten. 
Skriv vilken skola och vilken klass deltagaren går i. 
 
Hoppas era odlingar har lyckats bra i sommar. Spännande att få höra era resultat! 
 
Arbetshäften åk 2-6, lämnar man till mig på klubbträffarna, ni får dem tillbaka i samband 
med prisutdelningen i mars. 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 1.10.2020 
Resultaten läggs ut på vår hemsida så ni kan följa med hur det går. Priser delas ut i mars 
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, platser och teman för träffarna finns på baksidan. Ni väljer 
vilka träffar ni vill vara med på. För att veta storlek på grupperna vill jag att man anmäler sig 
till första träffen dagen innan, gärna via WhatsApp eller sms – skriv vilket datum,vilken skola 
vilken åk. Följande tre träffar behöver man inte anmäla sig till. 
 
Äventyrsdag i Ekenäs 27.09.  kl.11-15.Följ med på hemsidan för exaktare program! 
Buss från Kimito. Vi besöker Naturrum åker vidare till Västerby där vi har skytte och 
hundspårning. Lekar och klurigt program. Mat fixar vi utomhus.10€ kostar evenemanget. 
Anmäl till Clara. 
 
 Det är bra om ni har bekväma kläder då vi kommer att vistas utomhus en hel del på alla 
träffar. 
 
Anmäl dig som ny medlem eller förnya ditt medlemskap via vår hemsida där det finns mera 
info. http://kimito.fs4h.fi/start/ 
Som medlem i 4H får du 5€ rabatt då du prenumererar på EOS tidningen (eoswebben.fi) 
 
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 
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