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ENDRINGER I ANSATTE 

Fra 1.juni 2022 er det endringer i 

ansattsituasjonen hos oss i 4H 

Trøndelag. Trine Walleraunet har 

allerede begynt i 40%, men 1 juni går 

hun over i et 100% vikariat som 

Regionkoordinator for Region Midt 

(Trøndelag, Hedmark og Oppland), og 

som vikar for Trine kommer det en 

hyggelig dame som heter Mariann 

Sønju Engebretsen, hunstarter 1.juni. 

Ettersom Trine fremdeles kommer til  

å sitte på kontoret på Voll, så vil  

Mariann få tildelt kontor på Steinkjer. 

Like fullt, både Hilde, Gunnhild og 

Mariann jobber for hele fylket. 

Vi ønsker Mariann hjertelig 

velkommen! 🍀 

 

LODDSALG 

Loddene er endelig kommet på plass, 

og vil bli sendt ut til klubbene nå den 

første uken i mai, så da er det bare å 

starte planleggingen av årets loddsalg.  

 

ØKONOMI 

4H Trøndelag er i ferd med å innføre 

nytt økonomisystem, derfor vil 

fakturaer fra oss komme fra e-

posten:______  

Disse må du med andre ord ikke slette 

ulest. 

 

I april har vi også drevet å purret på 

kontingentbetalinger fra medlemmer 

som enda ikke har betalt sin 

medlemskontingent. Det er dessverre 

en god del av de her i Trøndelag. 

Fortløpende vil disse nå bli utmeldt av 

4H.  

 

KANOER/SMOOTHIESYKLER 

Visste du at fylket har 2 hengere med 

kanoer og 2 stk smoothiesykler? Disse 

kan dere låne helt gratis fra oss 

dersom dere skulle ha behov. Akkurat 

nå står det en sykkel på Steinkjer og 

en i Trondheim. Så står en henger med 

6 kanoer på Mære og den andre 

hengeren står i Trondheim. Vi håper at 

denne endringen gjør at utstyret vårt 

blir enda mer tilgjengelig for dere 🍀 

 

 

 

 

OM: Ending i 

ansattsituasjonen, loddsalg, 

økonomi, kanoer/smoothiesykler, 

fylkesleir, vertsfamilier, landsleir, 

4H-dagen/vår dag, tips til 

støtteordninger dere i klubbene kan 

søke på og viktige datoer. 
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        FYLKESLEIR 

                Frist for påmelding til     

            fylkesleir nærmer seg med 

stormskritt! Absolutt siste frist for 

påmelding er 19.mai.  

Vi minner om at fylkesstyret har vedtatt 

at denne leiren er for juniorer og 

seniorer, og oppfordrer alle til å 

arrangere lokale leirer for aspirantene. 

Klubber som allerede har påmeldt 

deltagere bes nå om å gi 

tilbakemelding til leirkomiteen om telt 

og volleyball-lag. Vi ber derfor rådgiver 

A om å fylle ut dette skjemaet. Frist for 

å sende skjema er 26.mai. 

Påmelding gjør dere her! 
 
VERTSFAMILIER 

Vi er på leting etter vertsfamilier i 

sommer. 26.juni-21.juli får vi besøk av 

2 ungdommer på 15 og 16 år fra USA. 

De skal ha hver sin vertsfamilie i 

Trøndelag. Kunne dette være noe for 

dere? Ta kontakt med Trine på 

kontoret! 

 

LANDSLEIR 2022 

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. 

Les mer om landsleir her. 

 

Påmeldingen er åpnet, men stenger 

igjen allerede 15.mai  meld deg på her! 

NB! I år er det virkelig ingen grunn til å 

ikke bli med, sentralstyret sponser 

nemlig HALVE leiravgifta di. Aldri før 

har landsleir vært så billig! 

Det vil bli satt opp fellestransport fra 

Trøndelag med buss. Vi legger ut 

påmelding etter 15.mai når vi vet hvor 

mange vi blir, og kan få eksakt pris. 

 

4H DAGEN/ VÅR DAG 
4.mai er 4H-dagen! Den markerer vi 
over hele landet med arrangementet 
«Under åpen himmel» 7.mai. Skal din 
klubb gjøre noe gøy? Send oss gjerne 

bilder    

 

TIPS TIL STØTTEORDNINGER 

Turmat fra hele verden 

Hvis du og din forening ønsker å 

gjennomføre turmat-arrangement, kan 

dere søke om midler med støtte fra 

Norsk Friluftsliv. Se vedlagt infoskriv! 

Veileder: https://turmat.no/for-

organisasjoner 

 

Friluftslivets uke 

Lokale lag og foreninger som hører til 

Norsk Friluftsliv sine 18 

medlemsorganisasjoner kan søke om 

et tilskudd på opptil 5000 kroner, som 

skal gå til å dekke kostnader for å 

avholde et fellesarrangement eller 

aktivitetsdag under Friluftslivets uke 3.-

11.september. Se vedlagt infoskriv 

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER 

2022: Frivillighetens år!  

4.mai: 4H- dagen 

7.mai: Under Åpen Himmel 

15.mai: Påmeldingsfrist landsleir 

19.mai: Påmeldingsfrist Fylkesleir 

30.juni-3.juli: Fylkesleir Oppdal 
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