Årsmelding 2021
4H Nordland
Hilsen fra fylkesstyret
2021 har vært et år der vi endelig har kunne møttes fysisk igjen. Både vi som fylkesstyre,
men også dere ute i 4H-klubbene og 4H-gårdene. Vi er veldig glade for at dere i klubbene og
gårdene har hatt et aktivt år med mye lokale aktiviteter. Den digitale prosjekt plattformen er
tatt i bruk av mange 4H-ere og folk begynner å venne seg til den digitale måten å arbeide
med 4H-prosjektene sine på. Som fylkesstyre har vi fulgt opp klubbene både via telefon og epost. Det har også vært månedlige teammøter for klubbrådgiverne i 4H Nord og 4H-gårdene
fikk mange tilbud om ulike fag Webinar.
De ansatte i 4H Nordland har virkelig vært til hjelp. De stiller opp, svarer på spørsmål, ringer
og informerer. Marte og Ingeborg; tusen takk for jobben dere gjør for alle oss i 4H Nordland.
Vi i fylkesstyret har hatt møter hver måned. Vi har også fått til et fysisk møte på Sortland. Vi
har jobbet med medlemsutvikling, vervestrategier, prosjekter, økonomi, fylkesleirer,
styreverskurs og årsmøtet. Mange gode diskusjoner har vi hatt, og vi ser en utvikling i 4H
Nordland som vi liker. Vi skulle ha tre fylkesleirer i 2021 da det var best grunnet korona. Men
vi måtte utsette to da det var mye smitte i disse områdene. Vi arrangerte i stedet
aktivitetsdager i høstferien på Melbu og Vefsn.
Vi er veldig glade for at vi har fått arrangert disse aktivitetene for våre 4H medlemmer og for
nye medlemmer. 4H Nordland fikk penger fra Gjensidigestiftelsen for å tilby grønne
aktivitetsdager for barn og unge i regi av sommerjobber for ungdom. Ungdommene planla og
gjennomførte aktivitetsdager og fylkesleirene.
På 4H-gårdene har det vært stor lokal aktivitet tross pandemien. Det var stor pågang for å få
plass på Sommerklubbene som ble arrangert på hele fem av gårdene. Vi er også veldig
glade for å ønske Ersvika samiske siida i Bodø og Stall Elverhøy i Valnesfjord velkommen til
4H-gårdsnettverket. 4H-gårdsaktivitetene gjør 4H synlig og verver nye medlemmer og vi
setter stor pris på innsatsen og de gode aktivitetstilbudene.
Klubbrådgiverne fortjener også en stor takk for alt de gjør for 4H klubbene. Vi ser at
aktiviteten har kommet godt i gang igjen og vi gleder oss veldig over dette. Nå håper vi at
2022 blir året der vi har en skikkelig medlemsvekst, at inkludering blir satt høyt i alle klubber
og at vi alle får møtes på en stor fylkesleir.
Tusen takk for jobben dere alle gjør!
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Vervestrategi for 2021 og 2022
Årsmøtet gir det nye fylkesstyret ansvar for å fullføre vervestrategien etter innspillene som
kom inn på årsmøtet. Styret fordelte oppfølging av klubber mellom seg, slik at alle klubber
fikk en kontaktperson i styret. Vi satte ønsket medlemstall i klubb til 350 og totalt antall
medlemmer 500, noe som ble oppnådd. Vi planla flere åpne arrangement med allsidig
aktivitet, og pga koronarestriksjoner planla vi flere lokale leirer og aktivitetsdager i samarbeid
med 4H-klubber og 4H-gårder. Vi oppfordret alle medlemmer til å verve et nytt medlem og til
å delta på de lokale aktivitetene som var mulig å arrangere dette året. Styret oppfordret de
tillitsvalgte lokalt til å delta på digitalt styrevervkurs og årsmøtehelg. Ansatte fulgte opp
klubbrådgivere og 4H-gårdene. Styret ønsket flere medlemmer i alle kategorier, fra
kløvermedlem til arrangementsmedlemmer, klubbmedlem, alumner og 4H-gårder.

Fylkesstyret
Fylkesstyret i 4H Nordland har hatt følgende sammensetning i 2021:
Styret
Miriam Daae Ottesen
Brage Nyheim
Natalie Temre
Ragnhild Kvavik
Vinjar Lyng Ulriksen

Fylkesleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Vararepresentanter
Amalie Mannsverk
Anne Marit Benjaminsen
Emma Sofie Henriksen

Regnbuen 4H, Hadsel. Valgt for ett år.
Rask 4H, Kjeldebotn. Valgt for to år
Syv Søstre 4H, Søvik, Valgt for to år (2020)
Færingen 4H, Bodø, Valgt for ett år.
Nordlys 4H, Nesna, Valgt for to år.

Færingen 4H, Bodø, Valgt for ett år.
NØFF, Valgt for ett år.
Syv Søstre, Søvik, Valgt for ett år.

Ordfører i årsmøtet Anders Mørk
Varaordfører Margrethe Ulvøy Renolen

Fylkesstyret har valgt Ragnhild Kvavik til nestleder.
Styret har behandlet 47 saker dette året.

Ansatte
På fylkeskontoret i Bodø arbeider Marte Brekke som organisasjonsrådgiver i 40 prosent
stilling og Ingeborg Tangeraas som prosjektleder og rådgiver i full stilling.
Miriam Ottesen er ansatt i en 10 prosent stilling som prosjektleder for grønn inkludering. Hun
har hatt ansvar for aktivitetsdager og holdt foredrag for 4H og andre organisasjoner.
Kontorsted er Stokmarknes. Anne Kari Eliassen er regionkoordinator for Nord-Norge og har
kontorsted på Ibestad i Troms.

4H-klubbene
2021 var det 24 klubber i Nordland, medregnet fem Sommerklubber på 4H-gårdene og
alumnklubben NØFF 4H. Flere av klubbene våre har nådd målet for medlemstall som ble satt
i 2020, og vi har derfor hatt en positiv medlemsvekst. Ved årsskiftet var det totalt 510
medlemmer i 4H Nordland, inkludert klubbrådgivere og 4H-gårder.
Klubber i Nordland

Sted

Medlemmer

17200 Hatten 4H

Bindal

21

18003 Regnbuen 4H

Sortland

17

18005 Rask 4H

Kjeldebotn, Narvik kommune

12

18006 Gå På 4H

Mindland, Alstahaug kommune

17

18009 Håpet 4H

Herringen, Vefsn kommune

9

18013 Aktiv 4H

Hattfjelldal

14

18015 Svint 4H

Leirfjord

10

18017 Nordlys 4H

Nesna

19

18018 Susna 4H

Hattfjelldal

9

18025 Solsikken 4H

Løkta, Dønna kommune

17

18028 Syv Søstre 4H

Søvik, Alstahaug kommune

15

18035 Grei 4H

Mosjøen

18

18034 Ræka 4H

Sortland

12

18036 Bodin 4H-Klubb

Bodø

48

18052 Selhornet 4H

Bjerka, Hemnes kommune

5

18073 Færingen 4H

Bodø

14

18033 Leirklompen 4H

Hemnes

21

18078 Fjellros 4H

Mo i Rana

3

18080 Polarstjerna 4H

Valnesfjord, Fauske kommune

28

18500 N.Ø.F.F.

Alumnene

51

Sommerklubb Bodin

Bodin, Bodø kommune

49

Sommerklubb Ljønes

Medtigården, Bodø kommune

16

Sommerklubb Stall Elverhøy

Valnesfjord, Fauske kommune

36

Sommerklubb Ersvika

Bodø

7

Sommerklubb Givær

Givær, Bodø kommune

42

Aktivitet i klubbene
2021 har som fjoråret også vært et koronapreget år, men dette har ikke 4H klubbene i 4H
Nordland latt stå i veien for enda et aktivt år. På grunn av smittefare har mange av klubbene
valgt å holde aktivitetene sine utendørs. Lavvotur, iglootur, kanopadling, fjelltur og ridning er
bare noen av aktivitetene som har foregått ute i klubbene. Vi ser at mange har klart å se forbi
begrensningene og fått til mange aktiviteter og hadde kanskje noen av sine mest aktive år så
langt i 4H, noe som har vært veldig fint å se. At så mange klubber også har vært nødt til å
holde aktiviteter utendørs håper vi også blir en varende trend, og at vi lærer av all
lærdommen vi tar med fra disse koronaårene.

Jubileum i klubbene
Aktiv 4H Klubb hadde 50-års jubileum i 2021 og Sjøbakken gårdsferie feiret fem år som
medlem i 4H-gård Norge. Vi gratulerer!

4H-gårder i Nordland 2021
Navn

Kommune

Bodin

Bodø

1998

Fjellvang

Rana

2013

Vefsn vgs, Marka

Mosjøen Vefsn

Etableringsår

Under godkjenning

Ersvika samiske siida Minde

Tverlandet, Bodø

2021

Sjøbakken

Levang, Leirfjord

2017

Givær

Givær, Bodø

2017

Medtigården

Ljønes, Bodø

2018

Stall Elverhøy

Valnesfjord, Fauske

2021

I sommer arrangerte Givær, Medtigården, Ersvika, Stall Elverhøy og Bodin Sommerklubb.
Det var stor interesse for disse allsidige ferieukene da mange andre tilbud var stengt pga
koronasituasjonen. Givær og Medtigården arrangerte Sommerklubber med overnatting,
mens de andre tre gårdene hadde Sommerklubber uten overnatting. Alle deltakerne ble
arrangementsmedlemmer i 4H, så sant de ikke var klubbmedlem fra før. Sommerklubbene
hadde stort sett 8 års aldersgrense, men Givær hadde også ei ungdomsuke for unge i
alderen 12-15 år.
Det årlige åpne arrangementet Gøy på landet ble dessverre koronaavlyst for de fleste
gårdene, men på Sjøbakken i Leirfjord ble det arrangert en koronatilpasset åpen
aktivitetsdag. Sjøbakken stilte de også opp som arena for leir og aktivitetsdager. Det gjorde
også Vefsn vgs der vi hadde samarbeid om flere aktivitetsdager med god deltakelse. Bodin
4H-gård var vertskap for leir og aktivitetsdager, også innen grønn inkludering.
4H-gårdene fikk tilbud om digitale fagmøter da flere fysiske møter ble avlyst. Gårdene i
Nordland fikk også tilbud om fysiske møter når koronarestriksjonene tillot det. Vi møttes på
Minde og på Medtigården til faglig og sosial utveksling.

Både Ersvika Minde og Stall Elverhøy ble 4H-gårdsgodkjent i 2021. Vi ønsker dere hjertelig
velkommen til 4H-gårdsnettverket! Vi takker alle gårdene for små og store aktiviteter. Dere er
viktige for mange i lokalmiljøet, viktige for å gjøre organisasjonen synlig og vise fram 4H sine
verdier.

Maria Hauge og Eirin Sjåvik med 4H-gårdsskiltet på Ersvika Minde.

Kurs og leirer
Styrevervskurs

Leder
Instruktører: Brage Nyheim, Natalie Temre
Kasserer
Instruktører: Miriam Broch Eidstø, Benedicte Wærstad
Sekretær
Instruktører: Anne Marit Benjaminsen, Amalie Mannsverk
Styremedlem
Instruktører: Nikolai Thorsen Lagesen
Trivselsagent
Instruktører: Therese Hofstad Fjellet, Ragnhild Kvavik
ÅLVÅGS:
Det ble ikke tradisjonell ålvågs (fellesoppgave) da det var digitalt styrevervkurs, men på alle
kursene ble det avholdt konkurranser og aktiviteter.

Leirer
I år har vi arrangert tre regionleirer i Nordland: på Melbu i Hadsel, på Bodin 4H-gård i Bodø
og på Sjøbakken 4H-gård i Leirfjord. Leirene foregikk 13.-15. august.
Hvor: Leirfjord
Når: 13.-15. august
Aktiviteter: volleyball, kortspill, stylter, lasso, fisking, bading og leker mm.
Antall deltakere: 25
Leirsjef: Vinjar Lyng Ulriksen

Leiren i Leirfjord var en vellykket leir med godt samhold og fine aktiviteter. Den foregikk på
flotte Sjøbakken 4H gård der medlemmene fikk fiske på brygga og være med hundene til
gården. På lørdag dro medlemmene til en grillhytte utenfor gården, der de lagde mat på bål,
lærte klappeleker og badet. Leirkomiteen besto av Vinjar, Anne Marit, Judith, Even og
Benedicte, og leiren hadde 25 deltakere.
Hvor: Melbu
Når: 13.-15. august
Aktiviteter: mat på bål, se på livet i havet, lære og knytte knuter, spikking, kubb, leker mm.
Antall deltakere: 10
Leirsjef: Brage Nyheim
Leiren på Melbu var en fin leir med artige aktiviteter. De har hatt tre aktivitetsdager med bli
kjent aktiviteter, pinnebrød og banansplitt på bål, besøk av en dykker som viste dem livet i
havet, lært å knytte knuter og grillet i gapahuk. De har også hatt 4H aktiviteter som ninja,
skranglebein og kubb. Alt i alt tre veldig fine dager. Leirkomiteen var Brage Nyheim, Sigrid
Bjørlo, Nikolai Lagesen, Elling Lagesen og Miriam Ottesen og 10 medlemmer deltok.

Hvor: Bodø
Når: 13.-15. august
Aktiviteter: volleyball, kortspill, stylter, spikking, dyrestell, husflid og vikingelek mm.
Antall deltakere: 25
Leirsjef: Amabe Nilsen
Leirkomite Amabe Nilsen, Henning Skalderhaug, Sara Bjørvåg og Trygve Kvavik

Amabe Nielsen viser fram kalvene på Bodin Gård.

Leiren i Bodø hadde lavvoplass på Bodin 4H-gård, men arrangerte også en aktivitetsdag i
Bodøsjøen i samarbeid med Husflidslaget, Jektefartsmuseet, Kystlaget og Vikingelaget.
Deltakerne koste seg i det flotte uteområdet i Bodøsjøen. På gården fikk de være med på
dyrestell. På leirområdet var det kortspill, volley, klatring, smykkelaging mm. Vi lagde god
mat på 4H-gården og hadde også bålmat i grillhytta på kvelden. Henning lærte oss å lage
alkoholfrie drinker, noe som var et populært tilbud.

Andre arrangementer i fylket
Fylkesarrangementene i 2021 ble begrenset til digitalt styrevervkurs og digitalt årsmøte pga
pandemien. Ellers prioriterte vi å mobilisere til de lokale og regionale arrangementene.
Regionmøter (region Nord)
14-16 september hadde ansatte i region nord ei samling i Lofoten. På denne samlinga deltok
Regionleder Anne Kari, Hilde fra 4H Troms, Hanne fra 4H Finnmark og Ingeborg, Miriam og
Marte fra 4H Nordland. Vi hadde gode og effektive møter, og fikk utveksla verdifull erfaring
mellom fylkene. Vi besøkte Hov gård, Lofoten gårdsysteri og vikingmuseet på Borg. På
Lofoten gårdsysteri fikk vi innblikk i drifta, de flotte skolehagene og delta på ystekurs. Herlig
og inspirerende å møtes i storslått Lofot-natur!

Under åpen himmel – 4H-dagen
Klubbene og 4H-gårdene hadde kun små interne markeringer i år pga koronaen. Det var ikke
mange overnattingsarrangement, men medlemmer møttes og hadde hyggelige aktiviteter i
nærmiljøet.

Alumnklubben NØFF
NØFF har i år hatt fokus på å hjelpe til på de arrangementene som har blitt avholdt i fylket
som styrevervs kurs, fylkesleirene og aktivitetsdagene på Melbu og i Mosjøen, i stedet for å
fokusere på egne arrangement.
På tross av liten aktivitet så er det mange som velger å fortsette som alumn og vi har fått en
del nye medlemmer, som er en viktig del for å få opp aktiviteten igjen. Vi håper at nå som det
nye 4H året starter så får vi i gang normal aktivitet innad i NØFF og fylket, slik at vi kan
møtes og gjøre de artige tingene som vi forbinder med 4H.

Representasjon
Amalie Mannsverk og Ragnhild Kvavik deltok på digitalt kursinstruktørkurs i oktober 2020 og
i mars 2021.
Anne Marit Benjaminsen representerte 4H Nordland i styret til Jordvern Nordland til årsmøtet
høsten 2021 da Gaute Terjesson (Bodin) overtok vervet.
Anette Jåstad fra Sjøbakken 4H-gård representerte oss på Nordland Landbruksselskap sin
utdeling av pris for veldrevet gårdsbruk. (Knapstad/Almås i Alstahaug)

Miriam Ottesen skulle representere 4H Nordland på årsmøtene til Nordland bygdekvinnelag
Olaug Olsen representerte oss på ledermøtet i Nordland Bondelag.
Eirin Bjune deltok på årsmøtet i Nordland Bonde- og Småbrukarlag (digitalt)
Eirin Bjune fra Medtigården 4H-gård er styremedlem i 4H-gård Norge.
Eirin Bjune var Nordlands representant i styringsgruppen for prosjektet 4H-gård Nord.
Grete Nytrøen Kvavik repr 4H i Forum for Natur og Friluftslivs valgkomite.
Samarbeidsmøter med Statsforvalteren. Styreleder og ansatte.
Ingeborg Tangeraas deltok i arbeidsgruppen for urbant landbruk, var 4H Norges
representant for planlegging av landsleir og var styreleder i European Federation of City
Farms.

Synliggjøring av 4H Nordland
Vi oppdaterer hjemmesiden jevnlig, der ligger alt fra nærmere informasjon om prosjektene i
fylket, arrangement, korona informasjon mm. Vi har også et nyhetsbrev som sendes ut hver
måned til klubbene med mye god informasjon for å holde klubbene oppdatert på hva som
skjer i fylket og i 4H Norge.
Vi bruker aktivt både Facebook og Instagram for å nå ut til 4Here men også mulige nye
medlemmer. Vi har hatt en del avisartikler om inkluderingsprosjekt grønn inkludering,
aktivitetsdager, fylkesleirene og leserbrev om rekrutering.

Internasjonalt
På grunn av covid-19 har den internasjonale delen av 4H blitt avlyst eller utsatt. Blant annet
4 ukers utveksling for norske 4H-ere til USA ble ikke noe av og Nordisk leir i Sverige ble
også avlyst. Ungdomsutvekslingen til Italia i regi av det det europeiske 4H-gårdsnettverket
(EFCF) ble utsatt fra 2021 til 2022. Ungdomsutvekslingen til 4H Gambia ble utsatt til 2023.
IFYE-utvekslingen for de som har fått plaketten fikk heller ingen deltakere dette året. EFCF
sitt årsmøte ble arrangert digitalt, og EFCF-konferansen i Birmingham ble utsatt et år. 4Hgårdene sitt årsmøteseminar i Tromsø ble utsatt et år og årsmøtet holdt digitalt. Vi håper på
at Corona situasjonen roer seg snart så vi igjen kan dra å møte 4H-venner og nettverk
utenfor våre landegrenser.

Inkluderingsprosjektet
Sammen er vi mange- grønn inkludering
Målet med prosjektet er å få økt inkluderingen av barn og unge med funksjonsnedsettelser
og barn og unge med minoritetsbakgrunn inn i organisasjonen og frivilligheten. Skape en
felles møteplass som er åpen og tilrettelagt for alle.
I 2021 har 4H Nordland vært på toppen med medlemsvekst i 4H Norge. Vi mener fokus på
mangfold og inkludering har betydd mye for dette gode resultatet.
Vi som har jobbet med prosjektet har deltatt på mange webinarer om integrering og mangfold
dette året. Prosjektleder har holdt foredrag om arbeidet vårt i webinarer i regi av
fylkeskommunen i Nordland- Frivillighetskonferansen, forum for 4H-gårder, 4Hs
ansattesamling og landsstyre, klubbrådgiverne i Nord-Norge og Norges Dykkerforbund. Vi

har samlet flere av fylkene som har startet med inkluderingsarbeid i 4H, og har hatt
samlinger med fylkesansatte og generalsekretær. Vi har holdt kontakten med prosjekt
Kvinner ut i regi av Bygdekvinnelaget hele perioden. De er en stor inspirasjonskilde, også når
det gjelder å arbeide for en mer inkluderende organisasjon.
Vi har kommet et godt stykke på vei i eget fylke, og arbeider med finansiering av videre
arbeid for at vi som pilotfylke kan informere og inspirere til inkludering på alle nivå i 4H slik at
vi oppfyller målet om 4H for alle.
Melbu
Vi har hatt aktivitetsdager for familier hele året. Vi har vært gjennom aktiviteter som:
Fuglekassebygging, bygget insekts hotell, levert ut kasser slik at familier kunne så basilikum
hjemme (da vi ikke kunne møtes pga. korona), knoper og stikk, søppel i havet, mat på bålet,
naturbingo, leker og spill, spikking og elvelangs. Vi har hatt godt samarbeid med Sortland
Bygdekvinnelag, Hadsel kommune, voksenopplæringen, asylmottaket og Hadsel
undervannsklubb. Vi har hatt mange barn innom våre aktiviteter og mange kommer ofte
igjen. Parsellhagen er enda litt i oppstartsfasen men de voksne har fått laget plante kasser
og satt dem ut og det er opprettet et eget hage styre som har ansvar for parsellhagen videre
med 4H som en samarbeidspartner.

Nesna
Det er blitt etablert en skole- og museumshage nedenfor museet.
De har satset på å bruke lokale ressurser i alle prosessene av etableringen, med masse fra
et veiprosjekt, frø og stiklinger fra lokalt gartneri og andre aktører og pallekasser fra ulike
aktører. Igjennom etableringsfasen hadde vi arrangement sammen med skoleelever og
voksenopplæringen der vi planerte og utformet området. På høsten hadde vi et åpent
arrangement der vi hadde informasjon om prosjektet og aktiviteter for barn. Det har blitt vist
stor interesse i lokalmiljøet.

Vefsn
Vi hadde to åpne dager der vi inviterte alle en i høstferien og en litt senere høsten. På disse
dagene hadde vi aktiviteter som dyrebesøk, leker, tegne aktiviteter og matlaging inne og på
bål. Det var mange deltagere på begge dagene og det var mange som ønsket å fortsette
som medlemmer i klubben. Vi fikk også tilbakemeldinger fra foreldre om at dette var noe som
de ønsket å ha gjentagende ganger. I sommer ble det arrangert en regionleir i Leirfjord. Der
det var aktiviteter som lek, tur, mat på bål, og bading. Det var stor interesse med deltakere
fra Sandnessjøen, Løkta, Mosjøen, Leirfjorden og Nesna.

Bodø
Aktivitetsdager 29.mai, 30.mai, 19.juni, 20.juni, 13, 14 og 15 august.
Samarbeidspartnere: Bodø kommune ved prosjekt Dyrka lokalt, Bodin 4H-gård, Bodin 4Hklubb, Færingen 4H-klubb, Vikingelaget, Kystlaget, Husflidslaget, Vågønes gård, Vågønes

parsellhage, Bodø andelslandbruk, Bodø økologiske besøkshage, Terjesson markedshage,
Voksenopplæringen, Kvinnenettverket NOOR, Norsk Folkehjelp sin Språkkafe og Norsk
Jektefartsmuseum. Planer framover: Flere av deltakerne ble med i eksisterende
dyrkingsalternativ. (4H-gårdene, besøkshagen, andelslandbruk og parsellhage) Flere av
barna er nå medlem av 4H-klubbene i kommunen. Kommunen vurderer å utvide
parsellhagetilbudet pga stor interesse. 4H vil arrangere hagevandringer som en praktisk del
av opplæringen i Voksenopplæringen.

4H-gårdsprosjektet i Nord
2021 skulle være siste år i 4H-gårdsprosjektet for Finnmark, Troms og Nordland, men vi har
fått utvidet aktivitets- og rapporteringsfrist pga pandemien. Målet for prosjektet er flere 4Hgårder med mer aktivitet og bedre nettverk. Pga koronasituasjonen ble de fleste fysiske
møtene og studieturene utsatt og avlyst, men vi fikk noen fine lokale samlinger. Ellers
gjennomførte vi regelmessige digitale tilbud med fagtema og individuell oppfølging av
etablerte og potensielle nye gårder. Vi inviterte også til digitale samlinger i regi av aktuelle
samarbeidspartnere og andre besøksgårdsnettverk.
I Troms besøkte vi Gibostad vgs naturbruk og samarbeider om både klubbstart og 4Hgårdsgodkjenning. Det er også planer om 4H-gård i Rolla kommune. I Finnmark har vi to
aktuelle kandidater innen museumsgård, og samarbeider med reindriftsnæringa for å se om
flere siidaer knytter seg til 4H-gårdsnettverket. I Nordland ble Stall Elvehøy i Valnesfjord og
Ersvika Minde i Bodø godkjent, og Vefsn vgs naturbruk er i sluttprosess mot godkjenning.
Høsten 2021 fikk vi endelig gjennomført en lange planlagt fagdag om besøksgård for elever,
ansatte og andre interesserte på Tana vgs naturbruk. Det ble en lærerik dag med innlegg fra
4H-gårdene Holt og Sneskavla, Inn på tunet og Ut på vida-tilbyder i tillegg til journalist som
hadde innlegg om synliggjøring og hvordan man når fram med de gode historiene.
Studietur til Storbritannia og fylkesvise 4H-samlinger ble avlyst pga korona. Våre planer om
ABC for besøksgård fikk dessverre ikke finansiering. De samlingene som ble gjennomført
måtte som regel endre dato pga smittesituasjonen, slik at det ble mye ekstraarbeid, men slik
er livet under pandemien. Høsten 2021 legger vi planer for en 4H-gårdssamling i Troms der
vi håper alle 4H-gårdene i Nord får muligheter til å delta.

4H-gårdsprosjekt Nord ønsker samarbeid med reindriftsutøvere som tilbyr Ut på vidda-aktivitet, og i
september var vi sammen med Statsforvalterens folk på mange siidabesøk i Finnmark.

Finansiering
4H Nordland sitt regnskap er ført av Salten Regnskapslag og revisjon utføres av Nordnorsk
revisjon. (ny revisor fra 2021) Drift og prosjekt er finansiert via medlemskontingent,
deltakeravgifter, landslotteri og er støttet økonomisk av:
•
•
•
•
•
•
•
•

Samvirkeorganisasjonene i landbruket
Nordland Fylkeskommune
Nordland Barne- og Ungdomsråd (NOBUR)
Statsforvalteren i Nordland
Studieforbundet Natur og Miljø
4H sentralt
Nordenfjeldske bykreditts stiftelse
Gjensidigestiftelsen

Skiltingen til landsleiren ble finansiert av Nordensfjeldske Bykreditts Stiftelse og satt opp i 2021. Landsleiren
ble koronaavlyst, men skiltingen var finansiert og ble leirminne fra en leir som aldri fant sted…

4H Nordlandssamarbeidspartnere
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Statsforvalteren
Nordland fylkeskommune
Nordland barne- og ungdomsråd (NOBUR)
Forum for natur- og friluftsliv (FNF Nordland)
Studieforbundet Natur og Miljø/ VOFO
Gårdsopplevelser Nord BA
Inn på tunet
4H-gård Norge
European Federation of City Farms (EFCF)
Faglagene i landbruket; NBS, NB, OIKOS, skogselskap og bygdekvinnelag
Nordland landbruksselskap
Kystlagene (Forbundet Kysten)
Husflidslagene
Hageselskapene
Jeger og Fisk
Fiskarlagene
Vikinglag
Landbruksskolene
Frivillighetssentralene
Gjensidige, Landkreditt Bank og Sparebankene
Aktuell museer
Unge kokker
Engasjerte enkeltpersoner, lokale lag og organisasjoner

Lokale aktivitetsdager har vært viktig i koronatiden. Her med våre gode samarbeidspartnere i kystlaget

Plakettmottakere i 4H-klubbene i Nordland i 2021

Rask 4H
Brage Nyheim- Rask 4H
Henning Winnem Sørelv-Rask 4H
Dennis Søby Johansen- Rask 4H
Ræka 4H
Sandrine Bjørkmo- Ræka 4H
Benedikte Fjellheim- Ræka 4H
Syv søstre 4H
Simen Jægtvik Aas- Syv søstre 4H
Susna 4H
Sander Konradsen- Susna 4H
Nordlys 4H
Vinjar Lyng Ulriksen- Nordlys 4H

