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4H er en almennyttig børne- og
ungdomsforening med rødder i landbruget.
4H er oprindelig en amerikansk "opfindelse",
og der findes idag 4H-afdelinger verden over.
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Søholm 4H er en lille forening beliggende på
et stykket forpagtet jord midt mellem
Fredensborg og Humlebæk.
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Vi har ca. 300 medlemmer og er fortrinsvis
aktive i sommerhalvåret.
Udover at børnene hos os kan få kendskab til
jord og dyr, er der også rig mulighed for de
større børn, for at komme ud at rejse. Vi har
blandt andet udvekslingsophold til Finland,
Norge, Sverige, USA og andre lande. Vi er
ikke politiske og ikke religiøse. Det betyder
dog ikke at vi ikke har holdninger! Vi mener,
at børn og unge har godt af frisk luft, kontakt
med jord og dyr og mulighed for at skabe
gode venskaber.
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Vi "bor" på 2 tønder land forpagtet jord, hvor
vi har vores haver, ca 30 kaniner, marsvin,
heste, geder, grise, høns og katte. Desuden
har vi en kaninstald, Tipier og en skurvogn,
så vi kan komme lidt i tørvejr, hvis det regner
alt for meget.
Eksempel på aktiviteter: Kaninhop, Havehold,
Dyrepasserhold, Hestepasserhold,
Familiehold, Dyrskuer, Ridning, Voltigering.
Ponygames, Udeskole, Dyreskole,
Madskole, Sommerlejr, Ridelejr.
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Søholm 4H drives af frivillige ildsjæle som
gerne vil medvirke til at børn og unge kan få
nogle gode oplevelser i naturen.
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Alle forældre kan få mulighed for at deltage i
dette både givende og udviklende arbejde.
Dels ved små praktiske opgaver, hjælp til
aktiviteter eller ved ledelsesopgaver
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