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Påmelding til landsleir i Breim! 

Påmeldingsfristen for landsleiren i 

Breim går ut 15.mai! 

Endelig kan vi reise på leir igjen! Få med 

deg klubben, venner, gamle og nye kjente 

og bli med på å feire mangfold og 

bygdeliv. Du kan melde deg på et hav av 

ulike aktiviteter og kurs. Landsleir gir 

minner og venner for livet😊! Les mer om 

og meld deg på landsleir her på her.  

 

Fellesreise til landsleiren 

Påmeldingsfrist for fellesreise til 

landsleir går ut 20.mai! 

4H i Nordland, Troms og Finnmark og 

Akershus kjører felles bussreise tur/retur 

Gardemoen Breim 29.juli fra Gardemoen 

og Oslo s. Retur til Oslo og Gardemoen 

7.august. Les mer om og meld deg på 

fellesreise her. 

 

 Vi trenger vertsfamilier😊! 

Vil du ha en unik opplevelse i sommer? 

Ved å være vertsfamilie får man 

muligheten til å lære om en ny kultur, og få 

venner fra andre deler av verden. Vi får 

besøk av 23 år gamle Rebecca fra USA 

gjennom IFYE-utvekslingen. Rebecca 

kommer 26.juni og skal være i Nordland til 

5.august. Hun skal bo hos ulike 

vertsfamilier, ca. 2-3 uker i hver.  

Du kan lese mer om å være vertsfamilie og 

registrere deg her.  

Ta gjerne kontakt med oss på 

fylkeskontoret om du har spørsmål: 

Ingeborg.tangeraas@4h.no/ 

marte.brekke@4h.no 

 

Ny generalsekretær 

Randi Versto Kaasa er ansatt som ny 

generalsekretær i 4H Norge, hun tiltrer 

stillingen i august. Randi tar over etter 

Signe Lindbråten, som nå er ferdig med sin 

åremålsstilling. Velkommen til Randi!:) 

 

Årstidens oppdrag- Våren 

Endelig varmer solen, dyrelivet yrer og de 

lysere dagene vekker de trøtte 

vinterkroppene våre. Det er på tide å gå ut 

av døren og inn i naturen og lære ved å 

gjøre! 

4H har satt sammen en rekke ulike forslag 

til aktiviteter som kan brukes til å utforske 

naturen om våren. Aktivitetene kan gjøres 

som en fritidsaktivitet eller som ett eller 

flere oppdrag i 4H-prosjekt. Sjekk ut 

årstidens oppdrag her.  

 

Medlemskontingent 

Vi har den siste tiden jobba med å få alle 

medlemmer til å betale kontingenten for i 

år. Medlemmer med ubetalt kontingent blir 

nå etter hvert meldt ut av 4H.  

 

 

 

http://www.4h.no/nordland
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mailto:Ingeborg.tangeraas@4h.no/
mailto:marte.brekke@4h.no
https://4h.no/arstidens-oppdrag/varen-article63479-18114.html


 

 

Søk støtte til friluftsliv og 

næringsutvikling 

Hører dere til en kommune hvor Statskog 

er grunneier, kan dere nå søke støtte til 

friluftsliv og næringsutvikling. Alle 

klubber eller gårder med 

organisasjonsnummer kan søke!:)  

 

Statskog er grunneier i følgende 

kommuner: 

Andøy, Beiarn, Bodø, Brønnøy, Evenes, 

Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, 

Hattfjelldal, Hemnes, Lødingen, Meløy, 

Narvik, Rødøy, Rana, Sørfold, Saltdal, 

Steigen, Vefsn. 

 

Les mer om søknadsmuligheten og søk her. 

 

 

Viktige datoer   

15.05 Frist for å melde seg på 

landseleiren i Breim! 

20.05. Frist for å melde seg på fellesreise 

til Landsleir i Breim! 

30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim 

11-14.08.Fylkesleir i Saltdal- Informasjon 

kommer snart! 

03-11.09. Friluftslivets uke. 
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