4H Haver til endnu flere – vi har brug for dig!
I 4H lærer børn og unge at dyrke deres egen mad i en køkkenhave. Det har vi gjort ude på landet siden
1938. Men vi vil mere! Med 4H Haver for Alle er vores drøm at give alle som vil, mulighed for at få
praktiske erfaringer med at dyrke haver, også i Danmarks byer. Derfor laver vi fælleshaver i byen støttet af
Nordea-fonden og Friluftsrådet. Vi har brug for hjælp til at dyrke haverne og stable fællesskabet på
benene – vi har brug for dig!
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Kom med ind i billedet
4H ønsker at skabe aktive,
selvstændige og ansvarlige
børn og unge ved at invitere
dem med til praktiske og
meningsfyldte aktiviteter med
udgangspunkt i natur, dyr, jord
og mad.
Vi har brug for din hjælp til at
gøre byen grønnere. Der skal
arbejdes i haven, laves mad,
leges, og der skal grines. Vil du
være med?

Tag noget med hjem
Når du er med i en 4H Have
hjælpes man ad med at dyrke
haven. Det er sjovt at smage på
det man dyrker selv.
Hvis du er helt grøn i haven,
kan du øve dig i en 4H Have,
og lære nyt.
Alle kan være med i en 4H
Have uanset alder – du må
også gerne være med hvis du
har lyst til at være frivillig.

Hvem er 4H?
4H er en folkeoplysende
forening båret af frivillige
kræfter, og formålet er at give
børn og unge fritid med
indhold og mening. De 4H'er
står for Hånd, Hoved, Hjerte og
Helbred - Brug Hænderne,
brug Hovedet, lyt til Hjertet og
Ha det godt!
Vores aktiviteter bygger på
fællesskab og nærhed og giver
forståelse for sammenhænge i
naturen,
landbruget
og
samfundet.

Kontakt Jytte Brokholm hvis du vil være med! jfb@seges.dk 8740 8754
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