NYHETSBREV TERMINSSLUT
Hej medlemmar,
Den senaste veckan har skolavslutningar och studenter avverkats på löpande band, och kanske har ni
också hunnit med en uteritt eller barbackalektion som terminsavslutning hos oss? 😊 Ett långt
sommarlov väntar, och det är faktiskt samma sak för våra hästar! Runt midsommar kommer de släppas
på bete, i hagen på andra sidan grusvägen, och gå ute dygnet runt. Har ni vägarna förbi när som helst på
dygnet kan man gärna åka förbi och kolla att allt ser lugnt ut, dvs att alla hästar är innanför staketet och
inga obehöriga personer i hagen. Det är tryggt att veta att vi är många som kan hjälpas åt att hålla koll
på våra kompisar! Tänk dock på att inte gå in i hagen till hästarna, är det något som ser konstigt ut sitter
det alltid ett telefonnummer till jouren på grinden samt på stalldörren som man kan ringa.
På söndag den 17e juni kl. 10.00 ska vi gemensamt se över stängsel, el och vattendragning så då är alla
hjälpande händer välkomna!
Den här veckan är sista ridveckan för terminen, och om det är någon av er som inte har meddelat att ni
vill fortsätta rida nästa termin så är det hög tid nu. Vi behöver ert besked i skrift. Sedan väntar en översyn
av grupperna för att se om några behöver byta dag och/eller tid, de av er som får en ny ridtid till hösten
kommer få information om det så snart som möjligt.
Ridningen börjar sedan igen vecka 31, den 30 juli. Vet du med dig att du är bortrest eller inte har möjlighet
att vara med de första gångerna kan du lämna återbud redan nu. Tror du inte att du kan hålla dig riktigt
så länge så finns det några få platser kvar på ett ridläger och ett djurläger i sommar! Prata med din
instruktör för att anmäla dig eller maila oss på ridlarare_bprk@hotmail.se
Alla ridande medlemmar har också ett krav på sig att engagera sig ideellt och hjälpa föreningen på olika
vis under 4 timmar per termin. Timmarna bockas av hos din instruktör. Ett alternativ är att skriva upp sig
på listan på städskrubben för att städa kontorsdelen då och då, man väljer själv hur ofta och när. En
annan möjlighet är att hjälpa till med handling veckovis. Ett tredje sätt är att engagera sig i någon av våra
arbetsgrupper, är du till exempel intresserad av att vara med i Anläggningsgruppen för att snickra, laga
och reparera saker? Då kan du gå med i facebookgruppen som heter Bygg och anläggning Karlstad
4H/BPRK.
Vi har också planer på en grupp som vi kallar Framtidsgruppen! Framtidsgruppen söker nu efter
medlemmar, de ska i samråd med styrelsen, personalen och medlemmarna, ta fram ett förslag till en
framtidsplan för 4H-gårdens verksamhet. Planen ska innehålla en vision och specifika mål både vad gäller
verksamhet och anläggning. Gruppens uppgifter kommer att vara att ansöka om projektmedel enligt
planen för saker som kan utveckla och förbättra förutsättningarna för en hållbar verksamhet. En annan
viktig uppgift är att hjälpa till att dokumentera det värde 4H-gården skapar för allmänheten och
medlemmarna. Låter det som något för dig? Hör av dig till john.piccolo@kau.se
Är du istället intresserad av att vara med i en Trädgårdsgrupp för att fixa lite i rabatter, utomhusmiljö
och kanske odla lite? Kontakta eorlikowska@yahoo.com

Vi ses!
/Ordförande Hillevi

