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+47 
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Digitalt inspirasjonskurs- Smart mat 

Klubber som planlegger å lage mat på bål 

eller primus i forbindelse med 4H-dagen 

eller Under åpen himmel, har nå 

muligheten til å delta på digitalt 

inspirasjonskurs i Smart mat. Meld deg på 

her: 

Kurs: Smart mat, 27. april kl. 18.00  

 

Si ifra-knappen 

4H-ere som har opplevd noe de ikke syns 

er greit i 4H, kan nå si fra via en ny «Si 

fra!»-knapp på 4h.no. 

 

Dette skal ikke erstatte at barn og unge kan 

kontakte klubbrådgiver, en ansatt eller 

andre voksne om de har opplevd noe som 

ikke er greit. «Si fra!»-knappen er en 

alternativ måte å si fra på. 

 

Det som blir sagt fra om via den nye 

knappen leses i første omgang av 

generalsekretær (som er øverste 

beredskapsleder) og blir enten behandlet på 

det nivået eller delegert til riktig nivå i tråd 

med beredskapsplan og tilhørende 

varslingsplan. 

 

USA-utvekslingog IFYE 

I sommer får vi besøk av to ungdommer 

fra USA. Den ene gjennom USA-

utvekslingen og den andre gjennom IFYE. 

Det er to jenter i 16/17-års alderen.  

Disse jentene trenger vertsfamilier å bo 

hos, og være med og ta del i deres 

hverdagsliv.  

 

Ungdommen fra USA-utvekslinga blir her 

fra 26.juni-21.juli, og skal bo hos samme 

vertsfamilie under hele oppholdet. IFYE-

ungdommen skal bo hos ulike vertsfamilier 

(2-3 uker i hver familie), og blir i Nordland 

fra 26.juni-05.august.  

 

Om din familie eller noen du kjenner er 

nysgjerrige på muligheten til å være 

vertsfamilie, så ta kontakt med 

fylkeskontoret for mer informasjon om 

opplegget og den enkelte ungdommen:  

marte.brekke@4h.no 

  

Nytt innmeldingsskjema 

Nå er det lansert ny løsning for innmelding 

av medlemmer på 4h.no/bli 

med. Medlemskapet kan nå betales direkte 

med kort eller Vipps, og nye medlemmer 

får en velkomst-e-post med informasjon 

om sitt medlemskap. Etter betaling kan de 

gå direkte til påmelding av arrangement 

eller opprettelse av digitalt prosjekt. 

Enklere og smartere😊! 

 

 

 

 

 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/arrangement/smart-mat-kurs-article108547-855.html?instance=0
https://4h.no/Si-fra/
https://4h.no/Si-fra/
mailto:%20marte.brekke@4h.no
mailto:%20marte.brekke@4h.no
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=7c21a9a9c8&e=cc8f8b44b8
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=7c21a9a9c8&e=cc8f8b44b8


 

 

Viktige datoer   

04.05. 4H-dagen 

07.05. Under åpen himmel/Vår dag! Vis 

frem 4H og klubbens deres! 

01.06. Frist for å melde seg på fellesreise 

til Landsleir i Breim! 

30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim 

12-14.08.Fylkesleir i Saltdal- Informasjon 

kommer snart! 

03-11.09. Friluftslivets uke. 

 

 

 

 

https://4h.no/arrangement/4h-dagen-2022-article513-855.html?instance=0
https://4h.no/arrangement/under-apen-himmel-2022-var-dag-article15856-855.html?instance=0
https://4h.no/arrangementer/fellesreise-landsleir-region-nord-article95985-1057.html?instance=0
https://4h.no/arrangementer/fellesreise-landsleir-region-nord-article95985-1057.html?instance=0
https://4h.no/arrangement/landsleir-2022-deltakarar-article75954-855.html?instance=0
https://4h.no/arrangement/friluftslivets-uke-2022-article85085-855.html?instance=0

