Hilsen fra fylket
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle klubbrådgivere, klubbstyrer,
Fylkesstyret, 4H-gårder og ansatte.
MARS 2022

OM: Rådgiverkveld, loddsalg,
fylkesårsmøtet, plakettfest,
STORkurs, demokrativerksted,
landsleir 2022, turmat fra hele
verden, lenker som er kjekke og
viktige datoer.

med videre produksjon før loddene kan
sendes ut.
Vi sender ut informasjon så snart vi vet
mer.

FYLKESÅRSMØTE

RÅDGIVERKVELD/
DIGITALE PROSJEKT
Den planlagte rådgiverkvelden i 4H
Trøndelag med opplæring i
prosjektplattformen utgår dessverre.
Men fortvil ikke, den nasjonale
opplæringen finnes i opptak og kan
sees her for de som er usikre:
Nasjonal supportkveld
prosjektplattformen - YouTube

Årets fylkesårsmøte vil bli avholdt
fysisk i auditoriet på Ole Vig
Videregående skole på Stjørdal.
Lørdag 19.mars 11.00-16.00. Oppmøte
med registrering fra 10.30, og det vil bli
servert varm lunsj.
Årsmøteinnkallingen med sakliste ble
sendt ut til alle klubbene 4.februar. Og i
dag, 4.mars kommer resten av
sakspapirene som manglet i første
utsending. Følg med i innboksen!
IKKE GLEM Å MELDE DERE PÅ!

LODDSALG
Vi har dessverre fått informasjon fra
leverandør om at årets lodd er
forsinket i produksjon. Vi har ikke en
dato for når de vil være klare, men vi
kan nok ikke forvente noe før etter
påske. Vi synes dette er veldig leit, og
vi beklager så mye de ulempene det
medfører for dere. Sammen med
Speidersport ser vi på hva som kan
gjøres videre for å få fortgang i
prosessen med leverandørleddet og
4H Trøndelag
Skolegata 22
7713 Steinkjer

4htrondelag@4h.no
Trine.walleraunet@4h.no
Hilde.klavestad@4h.no
Johan.eggen@4h.no

NB! Årsmøtepapirene vil IKKE bli delt
ut fysisk på møtet, om dere ønsker
fysiske eksemplarer må dere selv
sørge for det.

PLAKETTFEST
Hurra! Det blir plakettfest 28.mai 2022
på Stiklestad. Alle plakettmottakere i
2020 og 2021 skal ha fått egen mail
med invitasjon.
Påmeldingen er nå åpen.
T: 40074487
H: 91184906
J: 91122711

www.4h.no/trondelag
#vier4h

STORKURS

LANDSLEIR 2022

STORkurs! Det blir STORkurs i år!
25.-27.mars i Ogndal i nord-delen av
fylket og 1.-3. april i Hoston i sør-delen
av fylket. Kameratklubben 4H og
Hoston 4H/Svorkmo 4H er
vertsklubber.

Er du klar for leir i
sommer? 30.juli 6.august er det
klart for landsleir
for 4H-ere fra hele
landet! Velkommen
skal du være!
Temaet for leiren
er ”heilt lokalt”, der fokuset er
bygdelivet, og reisa den generelle
bygda har hatt - fra jordbruk til kultur.
Under landsleir 2022 vil vi feire
dialektmangfoldet og bygdekulturen.

STORkurs nord publiseres fredag
4.mars og påmeldingen åpner søndag
6.mars kl 10.00.
STORkurs sør publiseres fredag
11.mars og påmeldingen åpner
søndag 13.mars kl 10.00.

Les mer om landsleir her.
Følg med i innboksen, egen invitasjon
kommer. Nyheten finner du også på
våre hjemmesider.

Påmeldingen er åpnet,
meld deg på her!

TURMAT FRA HELE VERDEN
DEMOKRATIVERKSTED
HEI, HEI, PÅTIDE Å STÅ OPP OG
ENDRE VERDA!

Vi har fremdeles et par ledige plasser
på «demokratiprosjektet». Trøndelag,
Hedmark og Oppland tilbyr nå ekslusivt
10 plasser til 4H-ere som ønsker å
fordype seg i demokrati i årets 4Hprosjekt. Vi skal bl.a. på en 3-dagers
samling på Utøya i juni! For alle
medlemmer fra 14 år og oppover!
Førstemann til mølla på restplassene.
Les mer og meld interesse her!

LENKER SOM ER KJEKKE
Møtebok, Kassabok og Året Rundt, blir
ikke sendt ut da dette ligger ute digitalt.
https://4h.no/ressurssider/motebokakassaboka-og-aret-rundt/

2.mars ble det lansert et veilederhefte«Turmat fra hele verden» - en ressurs
for aktivitetsledere, frivillige og ansatte
i organisasjoner tilknyttet Norsk
Friluftsliv som ønsker å ta i bruk turmat
fra hele verden som et
inkluderingsverktøy i friluftslivet.
Den digitale versjonen av veilederen
kan også lastes ned på turmat.no:
https://turmat.no/for-organisasjoner
SØK OM MIDLER! Hvis du og din
forening ønsker å gjennomføre turmatarrangement, kan dere søke om midler
med støtte fra Norsk Friluftsliv. Les
mer om hvordan i vedlagt dokument.

VIKTIGE DATOER
2022: Frivillighetens år!
19.mar: Fylkesårsmøte
25.-27.mar: STORkurs nord
1.-3.april: STORkurs sør
4.mai: 4H- dagen

