
  

 

 

 

 

 

Inspirasjonshelg for voksne i 4H 
 

 
 

Voksensamling i 4H Trøndelag 
Fredag 21.- søndag 23. januar 2022 

 
På Tingvold Park Hotel Steinkjer 

https://tingvold.no/om-hotellet/  
 

 
Påmelding i medlemsregisteret innen 1. des.2021 

 

 

 

Tema blir «Hvordan gjøre hverandre god». 

 

 

Lørdag får vi besøk av denne flotte damen! 

 

Bruk gleden til å oppnå det du ønsker - både på jobb 

og hjemme! 

Profesjonell gledesspreder, Heidi Klefstad, snakker om det å gjøre 
hverandre gode, om å bli sett og om hvordan vi alle kan bidra til å 

skape et godt arbeidsmiljø. Hun snakker om å spre arbeidsglede og om å lede med hjertet. 
https://www.dagliggleder.no/      

4H Trøndelag 

 

 

 

https://tingvold.no/om-hotellet/


 
 
PÅMELDING OG PRIS 
 

Det er bindende påmelding via medlemsregisteret innen 1.desember 2021 
Tilbakebetaling kun ved legeattest. 

 
Priser for konferansen: 

• Enkeltrom hele helgen:   3.500 kr inkl. all mat. 

• Dobbeltrom hele helgen:   3.200 kr inkl. all mat. 

• Dagpakke hele helgen.   2.450 kr inkl. all mat 
 
Påmelding = Faktura 
 
 

• 4H-klubben bør så langt det lar seg gjøre dekke denne helgen for dere.  

• Faktura sendes ut til klubben. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

PROGRAM 
Fredag 
 
17:30: Innsjekk på hotellet 
18:30: Middagsbuffé  
19.30: Velkommen 
19.35: Stine Holm fra fylkesstyret forteller litt om hvordan de   

jobber i Nærøy kommune med ungdommer, og hvordan klubbene              
samarbeider.    

19.15: Henrik Aase, motivasjon                       
20.30: Sosialt 
 
Lørdag 
 
07.30: Frokost starter 
09.00: God morgen 
09.10: Heidi Klefstad 
           Foredragsholder «Daglig Gleder» 
11.30: Lunsj buffé 
12.30: Heidi fortsetter 
13.30: Pause m/bytur 
15.00: Klubboppfølging 
17.00: Slutt for dagen 
19.00: Middagsbuffé, pent antrekk. 

Tema for kvelden er «GRØNN» Finn gjerne noe grønt å ha på.  
F.eks. slips, øredobber, bukse, kjole………                                                        
 
Søndag:  
 
09.00: Kløvermedlemmer, Selburose har en egen kløverklubb. 
    Rådgiverne deler deres erfaring. 
09.30: Fortsetter med klubboppfølging 
11.00: Hvordan har helgen vært? 
12.00: Lunsj og vel hjem 
 
Kan bli små justeringer i programmet 



 

 
 
Dere tar med: Skrivesaker, klær for å gå en tur om dere ønsker, fintøy til 

lørdag kveld og masse godt humør   😊 

 
 
Så skal vi legge til rette for at dere får med dere masse motivasjon og lyst 
til å bli med videre i 4H. 
 


