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4H VESTFOLD 2021 
 

 



 

 

4H – ORGANISERING, FYLKESSTYRET OG ANSATTE 

 
Dette er 4H  
4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral 
og partipolitisk uavhengig.  
 
Organisasjonens formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse 
og respekt for natur og mennesker.  
 
Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. Formålet 
uttrykkes gjennom mottoet «å lære ved å gjøre» og gjennom 4H-løftet: 
 

Vi lover å arbeide mot det mål 
Å bli en ungdom med 

Klart hode, varmt hjerte, 
flinke hender og god helse              

FYLKESSTYRET: 

Det ble i 2021 avholdt 10 styremøter og behandlet til sammen 49 saker. Styret har også deltatt 

på flere fylkesarrangement. Fylkesstyret har i år bestått av: 

     

Ordfører i årsmøtet:  Jill Eirin Undem     
Varaordfører:   Per Asbjørn Andvik    
Leder:     Mariann Hegg 
Nestleder:   Sissel Guran    
Styremedlem:   Helene Kjær  
Styremedlem:   Vegard Thun-Pedersen 
Styremedlem:   Rolf Espen Dahl 
1. varamedlem   Ingrid Braaten  
2. vara medlem  Harald Hindhamar Wean   
3. vara medlem  Anders Stedding Kristiansen   
VIGGAs representant  Mathilde Dahl Aske 
 
 
ANSATTE PÅ KONTORET I 2021 
  

Regionkoordinator:  Emma Bodman (kontor i Oslo) 

Organisasjonsrådgiver: Anita Opsahl Nilsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUBILERENDE KLUBBER OG UTMERKELSER  

  

Ingrid Braaten fikk utmerkelse for 10 år som klubbrådgiver. 

Kjose 4H i Kjose og Kjeldås 4H i Sande feiret begge 50 års jubileum, og Strevsom 4H i Stokke og 
Rask 4H i Stokke var begge 65 år. 
 

 

PLAKETTMOTTAKERE I VESTFOLD 2021 

 

Aktiv 4H 

Trakanta Treevee   

Beitemarken 4H 
Julie Grønbu Kjølstad 
Ingeborg Knutsen 
Djerv 4H 
Dibora Tekle 
Renate Wold 
Firkløver 4H 
Pernille Sjulstad 
Eline Schjerven 
Hjelpsom 4H 
Nicholas Kristiansen 
Susanne Siebenslist Smidsrød 
Nils Siebenlist Smidsrød 
Ivrig 4H 
Even Kommedal 

 
Kjeldås 4H 
Sofie Hoftvedt Øverland 
Einar Andreas Bjølgerud 
Kjose 4H 
Rune Farstad Jansen 
Konvallen 4H 
Jonas Ragnhildrød 
Vetle Brathagen 
Lerka 4H 
Håkon Bergan 
Rask 4H 
Hallgeir Breivik 
Otilie B. Dybo 
Svanen 4H 
Ada Louise Aune Lee 
Villig 4H 
Håvard Emil Grønstad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AKTIVITETEN I 4H VESTFOLD 
 
DIGITALT STYREVERVSKURS 

Tid: 31. januar 
Sted: Teams 
Antall deltakere og instruktører: 23 
 
Et av 4Hs hovedmål er demokratiopplæring. Alle styremedlemmer i 4H-klubbene får tilbud fra 

fylket om å delta på Styrevervskurs 

Grunnet korona situasjonen var det ikke mulig å holde kurs på Strand Leirsted og Gjestegård i 

Sandefjord og det ble digitalt kurs istedenfor. 

17styremedlemmer var samlet for å lære om sine oppgaver i styret. Flotte og engasjerte 

kursinstruktører og alumner gjorde en god jobb og hadde ansvar for de forskjellige kursdelene. 

Vi takker både deltakere og kursledere for en fin kursdag med mye læring. 

 

ÅRSMØTET 

Tid: 17. mars 
Sted: Teams 
Antall deltakere, inkl. ansatte: 55 
 
Årets Årsmøtet ble gjennomført på Teams med 22 stemmeberettigede 
og 23 observatører tilstede. 15 av 20 klubber var representert på 
årsmøtet. 
Mariann Hegg ble valgt som leder for 4H Vestfold. Hun gleder seg til å 
fortsette arbeidet sammen med fylkesstyret.  
 
4H-DAGEN 4. MAI  
4H-dagen er en nasjonal markering. All offentlig markering av denne dagen ble avlyst. I 4H 
Vestfold hadde vi bilde konkurransen #kledegi4h #4hdagen. Der vi oppfordret alla 4Here å kle 
seg i 4H-klær og markere dagen. Vinneren av konkurransen ble Petra Karlsen Tjentland – 
Firkløver 4H og Ingeborg Knutsen – Beitemarken 4H 
 
VOLLEYBALL- OG AKTIVITETSDAG 

Tid: 14. august 
Sted: Bygdehuset Sagatun i Vivestad 
Antall deltakere: ca 80 
 
14. august fikk vi endelig til å gjennomføre et 
fysisk fylkesarrangement. Volleyball og 
aktivitetsdagen var en flott dag, der vi hadde 
volleyballcup og andre aktiviteter. Som på 
nattvolleyballen var det en aspirant/junior 
klasse og en senior klasse i tillegg til 
fossilkamper. Vinnerne av aspirant/junior 
klassen ble laget fra Aktiv 4H og Lerka 4H. 
Vinnerne av senior klassen var laget fra Lerka 
4H, Beitemarken 4H og Strevsom 4H. I 
fossilklassen var det Fossil 2 som vant. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
#NATTINATURENUNG 
Tid: 4. – 5. september 
Sted: Messeområdet i Tønsberg 
Antall deltagere: 80 
 
4H Vestfold har nå i noen år vært med som 
medarrangør på #nattinaturenung sammen 
med andre barne- og ungdomsforeninger i 
Vestfold. FNF (Forum for Natur og 
Friluftsliv) organiserer det meste av 
planleggingen og får med seg 
organisasjonene. I år var medlemmer fra 
Rask 4H og Vigga med på #nattinaturen. En 
fin liten minileir med aktiviteter som 
kanopadling, kubb, grilling, utekino og 
utekonsert og overnatting i hengekøyer 
 
ÅPNINGEN AV FRILUFTSLIVETSUKE 
Tid: 5 september 
Sted: Messeområdet i Tønsberg 
Antall deltagere: 400 
 
4H Vestfold med hjelp fra medlemmer fra Rask 4H og Vigga stilte med stand og 
aktiviteter på åpningen av Friluftslivets uke. Støvelkast, natursti, 52 turer og info 
om 4H Vestfold gjorde dette til en fin dag. 
 
KOM DEG UT-DAGEN   

Tid: 5. september  
Sted: Trollsvann 
Antall deltakere: ca 200  
 
Det er blitt tradisjon at 4H Vestfold deltar på KOM DEG UT-dagen i regi av 
Tønsberg og omegn turistforening på Trollsvann i Andebu. 
Organisasjonsrådgiver i 4H Vestfold var tilstede med informasjon og 
aktiviteter for barna som natursti og 52 turer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GJENSYNS-HÆLJ: 
Tid: 2. oktober 
Sted: 4H-hytta i Storås 
Antall deltakere: ca 25  
 
Første helgen i oktober hadde vi Gjensyns-Hælj 
på 4H-hytta. En super høstdag. 
Friluftsheltinstruktørene Albertine, Jonas og 
Patrik sørget for opplæring i enkelt friluftsliv, 
masse aktiviteter som bla øksekast og lage egne 
kullstifter. All maten ble laget på bålpanner og det 
ble til og med en liten tur. 
 
HØSTFESTER 

Tid: i helgene fra 23. oktober til 06. november  
Antall: 18  
Antall deltakere: Ca. 500 
 
Tross korona klarte alle klubbene å arrangere høstfest. Noen klubber klarte å arrangere opp 
imot «normale» høstfester, men andre klubber valgte å gå for det litt utradisjonelle i år også, 
men viktigst av alt alle 4Herene fikk en fin avslutning på 4H-året. 2 av klubben fikk feiret 50 års 
jubileum med andre inviterte gjester i tillegg til medlemmer og foreldre.  

PLAKETTFEST 
Tid: 12 november 
Sted: Thon Hotel Horten 
Antall deltakere: 21 plakettmottakere, totalt 58 gjester. 

Plakettfesten ble også annerledes i år, men det ble som vanlig en høytidelig og flott markering av 
våre flotte plakettmottakere. Ballsalen på Thon Hotel Horten var pyntet og klar for 
plakettmottakere og deres foresatte. Det var i år 21 ungdommer som fikk 4H-plaketten i 
Vestfold. Nestleder Sissel Guran og sekretær Mathilde Dahl Aske loset oss støtt og fint gjennom 
hele kvelden, med tale til plakettmottakerne, utdeling av plaketter og VIGGA-prisen. Hovedtaler 
var Ulrik Myrhaug som holdt en fin festtale og var med å dele ut plaketter sammen med Sissel og 
Mathilde. 

VIGGA-prisen ble også i år delt ut til en 
plakettmottaker som hadde markert seg 
positivt gjennom et langt 4H-liv. I år gikk 
prisen til Susanne Siebenlist Smidsrød fra 
Hjelpsom 4H  

Jane Bergan fra VIGGA fikk overbrakt sine 
gratulasjoner og hilsninger, og og holdt en 
fin tale til plakettmottakerne 

Veldig koselig var det at ordførerne også i 
år gav blomsterhilsen til sine 
plakettmottakere, og varaordfører Bjarne 
Sommerstad holdt en flott tale til 
plakettmottakerne. 
 
 
 



 

 

Klubbrådgiverkveld 
Tid: 22. november  
Sted: 4H-Hytta i Storås 
 
Nye og gamle klubbrådgivere fikk info om 1. desember fristen, medlemsregister og politiattest. 
En liten idemyldring for gode klubbaktiviteter ble det også. 
 
DIGITALE KLUBBRÅDGIVERKVELDER 
Tid: 17. februar  
Sted: Teams 
Opplæring for nye klubbrådgivere 
 
Tid: 14. april  
Sted: Teams 
Hva slags aktiviteter kan vi ha nå? 
 
52 TURER 
Sammen med resten av krets Øst Sør har vi i 2021 hatt prosjektet 52 turer som er et 

nærmiljøprosjekt som skal inspirere til mange og morsomme turer. Det ble trykket opp 52 

turer kort med liste over turer. Vi har gjennom året hatt fotokonkurranser på sosiale medier. 

Vi fortsetter med 52 turer i 2022 – nye kort med ny turliste er sendt ut til klubbene 
 
AVLYSTE ARRAGNEMENTER PGA KORONA: 

• NYTTÅRBALL  
• STYREVERVSKURS 
• INSPIRASJONSSAMLING 
• NATTVOLLEYBALLTURNERING  

• VIGGAS ASPIRANTLEIR  
• FYLKESLEIR  
• NORDISK LEIR 
• STORKURS  

 
 

OM 4H-KLUBBENE         

 

Som medlem i 4H er du tilknyttet lokal 4H-klubb der du bor. 4H-klubber finnes i 
alle fylkene i Norge, med til sammen ca 500 lokale 4H-klubber, 50 4H-gårder og 
4H-setre og ca. 10 400 medlemmer. 
Det er medlemmene selv som styrer og bestemmer i 4H-klubbene. De 
medlemmene som sitter i styret får delta på kurs i ledelse og organisasjonsarbeid 
(Styrevervskurs). De voksne i klubbene skal være rådgivere og veiledere for styret 
og medlemmene. 4H-klubbene har årsmøte på høsten, da velges styret og årsplan 
for neste arbeidsår lages.  
 
4H-KLUBBENE I VESTFOLD 

 

Ved utgangen av 2021 hadde 4H Vestfold 18 lokale klubber. I tillegg har vi 

alumnklubben VIGGA som er klubben for 4H-ere som er ferdige med 4H-

programmet. Totalt har vi 474 medlemmer i Vestfold, av disse så er 436 under 26 

år.  

 
Årsmeldingene til klubbene viser stor aktivitet og det er et bredt spekter av 
aktiviteter som blir gjennomført i løpet av et 4H-år selv om 2021 også har vært et 
annerledes år. Mange klubber er opptatt av fysisk aktivitet og har kunnet 
opprettholde møteaktivitet da mange av klubbens møter har vært utendørs. Flere 
klubber har flotte naturmøteplasser. Disse blir brukt både av 4H-klubben og folk i nærmiljøet.   
Enkelte 4H- klubber sliter med å holde medlemstallet og sikre videre drift.  

Holmestrand 
kommune: 

Lerka 4H 
Kjeldås 4H 

Gøy 4H 
Kvikk 4H 

 
Tønsberg kommune: 

Svanen 4H 
Rapp 4H 
Djerv 4H 

Hjelpsom 4H 
Beitemarken 4H 

Ivrig 4H 
 

Sandefjord 
kommune: 

Rask 4H 
Strevsom 4H 

Villig 4H 
 
 

Larvik kommune: 
Aktiv 4H 
Kjose 4H 

Konvallen 4H 
Tjodalyng 4H 
Firkløver 4H 



 

 

ALUMNKLUBBEN I VESTFOLD   
«Vestfolds interesserte gode gamle alumner»  
Vigga er klubben for de som har fullført 4H-programmet og mottatt 4H-
plaketten. I normal år er det VIGGA som arrangerer aspirantleiren på 
Melsom og har ansvar for miljøtorget på fylkesleir i tillegg til at de har 
egne aktiviteter for klubbens medlemmer. Alumnene er viktige 
støttespillere for 4H-aktivitetene på klubb og fylkesplan.  
Vigga har i 2021 møtt i fylkesstyret med Mathilde Dahl Aske som 
observatør.  

 
4H-HYTTA: 

 
4H-hytta i Storås blir brukt både av 4H-klubber og privatpersoner til 
møter, høstfest, jubileer og andre sosiale arrangement. 
Hytte/dugnadsgruppa består av 4H-klubbene i Stokke. 
 
4H-SETRA 
 
Nordgardsetra 4H-seter er vår eneste 4H-seter. I «koronaåret» 2021 var 
det ikke mulig å arrangere kurser og aktiviteter på lik linje som i 
normal år, men det har vært bra aktivitet likevel. 
 
4H-setra har i år gjennomført sin 31. drift sesong. Nordgardsetra 
4H-seter ligger i Lardal i Larvik og er den eneste seter i «gamle 
Vestfold» som er i drift. Sesongen 2021 ble åpnet lørdag 26. juni. 
Gjennom sommeren ble det arrangert klubbseterkurs, 
seteropphold for familier, dagskurs med forskjellige temaer og sommerskole. 
 
Nordgardsetra 4H-seter har en egen mer detaljert årsmelding fra årets sesong.  
 
4H-GÅRDEN 
 
Rett ved Ramnes Kirke finner du 4H-gården Ramnes Søndre Gård som også 
er besøksgård og har egen gårdsbutikk. Gården tilbyr en lun og innholdsrik 
arena med gode gårdsopplevelser og mestring. Dyra har en vesentlig rolle på 
gården, og det blir lagt til rette for nære og gode møter med dem. 
Beitemarken 4H er klubben som er knyttet til gården og har mange av sine 
møter og aktiviteter der, alle 4H-klubbene er hjertelig velkommen til gården 
Ramnes Søndre Gård blir drevet av Ingunn og Georg Skjeggestad.  

 
 
REPRESENTASJONER OG DELTAKELSE  
 
Fylkesstyret har representert 4H på årsmøter i Vestfold Teaterråd, Studieforbundet natur og 
miljø og FNF  
 
I tillegg sitter ansatte og tillitsvalgte som representant for 4H i følgende styrer: 
 
Vestfold barne- og ungdomsråd (VBUR)  Katrine Hauane 
Nordgardsetra 4H-Seter    Ingrid Braaten 
Studieforbundet Natur og Miljø   Anita Opsahl Nilsen 
Vestfold Teaterråd     Alexander Andreassen 

http://www.n4ha.no/side2/hoved.php


 

 

 

LODDSALG: 
 

I 2021 solgte 4H-Klubbene i Vestfold til sammen 5909 lodd. 
Den klubben som solgte flest lodd var Aktiv 4H de solgte 79,92 lodd pr. medlem. 
Loddsalget bidrar med inntekter både for klubbene og fylket. 
Disse pengene er 4H Vestfold avhengig av for å kunne opprettholde aktiviteten på fylkesnivå. 
 
FRIFONDMIDLER: 
 
4H-klubber over hele landet mottar frifondmidler årlig. Frifondmidlene er ment å brukes til 
arrangementer i lokalklubbene. Klubbene må sende inn årsmelding, årsrapport, oversikt over 
nytt styre, regnskap og årsplan for å få utbetalt frifondmidler. 
Klubbene i Vestfold er flinke til å sende inn papirene til fristen.  

Totalt ble det utbetalt kr: 190 180 til 4H-klubbene til lokale aktiviteter.  

.  

REGIONSAMLINGER OG SAMLINGER I REGI AV 4H NORGE  
4H Vestfold er en del av region Øst-Sør som består av fylkene Akershus og Oslo, Agder, Østfold, 
Buskerud, Telemark og Vestfold. De ansatte i region Øst-Sør har innarbeidet et godt samarbeid 
og har i hele 2021 hatt Teams møter hver uke.  
I april skulle det vært ansattsamling for alle ansatte i 4H, men denne ble avlyst pga korona.  
Krets Øst-Sør hadde sin første samling på Quality Hotel Tønsberg 16. – 18. sept. 17. – 18. sept. 
var også fylkesstyrene sammen med de ansatte i kretsen.  
21. – 23 oktober var det ansattsamling i Tromsø. 3 fine dager med faglig påfyll.  

7. - 9. desember hadde de ansatte i Øst Sør, samling i Oslo med samarbeid og avslutning for 
Emma som slutter i sin stilling som regionkoordinator 31.12.21 
 
LANDSSTYREMØTE 
Fra 4H Vestfold deltok nestleder Sissel Guran på Landsstyremøte 22. – 24. oktober på Thon 
Hotel Polar i Tromsø. Selve Landsstyremøte tok ikke plass før på søndag morgen, så hele 
lørdagen ble brukt til idemyldring og diskusjoner om blant annet vervestrategier og 
kommunikasjon. Det ble også informert om den kommende Landsleiren på Breim og 4H 
Nordland sitt nye prosjekt – Grønn inkludering. Det var også tid til fine samtaler og samlingen 
var en kjempefin motivasjons-boost for deltagerne 
 
 
DAF-INSTRUKTØRKURS og FRILUFTSHELTINSTRUKTØR 
4H Norge arrangerer kurs for instruktørene i fylkene som skal holde Styrevervs-kurs og 
Friluftsheltkurs for 4H-ere. Kurset er tredelt: Del 1, er grunnkurs og innføring i instruktør rollen, 
del 2 er praksis som instruktør på Styreverv kurs i eget fylket. I del 3 jobbes det med erfaringer 
og videreutvikling av deltakerne som Styrevervs-instruktører og friluftsheltinstruktører.  
Vi har hatt 3 4H-er fra Vestfold som har fullført Styrevervs-instruktør- utdanningen sin 
Styrevervs-instruktør Mathilde Dal Aske – VIGGA, Mia Jonsrud - VIGGA, og Mats Skaug Nilsen – 
VIGGA 4H. Vi har også 2 4H-er fra Vestfold som er under opplæring. Styrevervs-instruktør Sofie 
Hoftvedt Øverland og Martin Brattekværne Bakke. Vestfold har nå fått en gruppe med flotte 
kursinstruktører som stiller opp og deler av sin kunnskap på både Styrevervkurs og andre 
arrangement i fylket.  
 

 

 

 



 

 

INFORMASJONSSKRIV 

RUNDSKRIV, SOMMERSTREKEN OG AKTIVITET 

4H-kontoret sender ut informasjonsskriv (Rundskriv) til ledere og klubbrådgivere i 4H-

klubbene i fylket. I sommer sendte vi ut vårt eget medlemsblad Streken, denne gangen fikk det 

navnet Sommerstreken. 4H Norge har medlemsbladet Aktivitet, og bladet skal vise aktiviteten i 

hele landet. Aktivitet kommer ut med 2 nummer pr. år 

SAMARBEID  

Det er stor aktivitet i de lokale 4H-klubbene i fylket og klubbene er positive til å delta på både 
lokale arrangement og å stille opp sammen med ansatte på større arrangement. Klubbene deltar 
også på lokale markedsdager, Åpen gård og liknende.  

4H Norge samarbeider med, og får støtte fra Norsk landbrukssamvirke. 4H Vestfold har i tillegg 
et samarbeid med Vestfold skogselskap og Studieforbundet Natur og miljø. Vi fått midler fra 
Vestfold barne- og ungdomsråd, Forum for natur og friluftsliv Vestfold, Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune, Viken Skog, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DnB. I tillegg er det 
flere som gir sin grasrotandel til 4H Vestfold 

 

 
       Skogselskapet i Vestfold  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
AVSLUTNING 
Året 2021 ble heller ikke som vi ønsket oss. Nesten alt som skulle 

skjedd på fylkesplan fra januar og frem til august måtte avlyses eller gjennomføres digitalt. 

Klubbene har fått til mye bra klubbaktivitet, men har også måttet avlyse/flytte på møter pga 

restriksjoner og høy smitte i perioder. Vi retter en stor takk til alle klubbstyrer, klubbrådgivere 

og medlemmer som har stått på og fått til så mye aktivitet. Vi håper 2022 kan by på litt mer 

aktivitet for alle rundt i fylket og vi vil bare avslutte med å si at så fort verden igjen er 

normalisert har vi flere flotte arrangement som vi alt har under planlegging. Vi gleder oss til å se 

dere da dere alle igjen! 

 

Fylkesstyret i 4H Vestfold vil rette en stor takk til alle som bidro på de aktivitetene vi 

klarte å få til i 2021 på fylkesplan 

 

 

https://www.dnb.no/bedrift
http://www.skogselskapet.no/index.cfm

