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Årsmøte, storkurs og
klubbrådgiversamling
Meld dere på årsmøtehelg og storkurs som
avholdes 18-20. mars på Sjunkhatten
leirskole utenfor Bodø. Påmeldingsfrist er
1. mars. Innkalling, informasjon og
program er sendt ut på mail. Les om
opplegget og meld deg på her. Samme helg
og sted er det klubbrådgiversamling.
Påmelding og informasjon finner du her.
Det er lurt å bestille billetter nå. Vi gleder
oss til å se dere!;)

Sjekk det ut og meld deg på!:)

Sommerklubb
Nå har påmeldingen til sommerklubb
startet. I år er det sommerklubb på 4Hgårdene i Salten på Givær, Bodin,
Valnesfjord, Ljønes og Ersvika samiske
siida på Jentofts Minde. Sommerklubben
er et aktivitetstilbud til barn og unge i regi
av 4H-gårdene og 4H Nordland. De ulike
gårdene tilbyr flotte opplegg! Sjekk ut
tilbudet på hjemmesida til 4H her.

Gratulerer til Polarstjerna 4H

Oppstart 4H-prosjekter

Vi gratulerer Polarstjerna 4H-klubb med
flest solgte lodd i fylket. Veldig bra jobba!
Klubben får 5000 kr fra 4H Norge for
super innsats med loddsalget. 4H Nordland
mottok også 10 000 kr i premie for flest
antall nye verva medlemmer etter 4H

Nytt og nye muligheter! Vi anbefaler å
starte arbeidet med 4H-prosjektet tidlig.
Det er mange muligheter, og i
prosjektplattformen finner du både
oppdrag og inspirasjon til ditt 4Hprosjekt!:) Her kan du få inspirasjon og
tips til å komme i gang med årets prosjekt.

Finnmark i 2021. Vi gratulerer😊!

Tilbud om kurs fra LNU
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) har
mange kompetansetilbud for sine
medlemsorganisasjoner: kurs, foredrag,
veiledning, samarbeid og nyttig materiell.
Nå skal de arrangere følgende kurs:
• Medlemspleie for lokallag30.03.22- kl. 17-19

Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

Viktige datoer
22.02- Fylkesstyremøte. Har du noe du
ønsker fylkesstyret skal ta opp, så send en
mail til miriam.ottesen@4h.no
18-20.03. Årsmøtehelg og
klubbrådgiversamling i Bodø
04.05. 4H-dagen
07.05. Under åpen himmel/Vår dag! Vis
frem 4H og klubbens deres
30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim
12-14.08.Fylkesleir i Saltdal
+47

ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

03-11.09. Friluftslivets uke.

