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Villmarksleir i Saltdal 

Hurra! Nå har påmeldingen åpnet for 

Villmarksleiren i Saltdal 11-14 august. 

Alle klubber har fått invitasjon på mail. 

Det blir hundekjørerkurs, bålmatkurs med 

Unge kokker og mange andre artige og 

lærerike aktiviteter. Vi har fokus på 

samhold, og leir er en arena hvor 4H’erne 

våre får nye venner og gode 

mestringsopplevelser.  

 

Kløvermedlemmer er hjertelig velkomne. 

De må ha med en forelder. Ellers reiser 

klubbene sammen😊  

 

Les mer om lerien og meld dere på her!;D 

 

4H-prosjekter og plakett 

Husk å følge opp medlemmenes digitale 

prosjekter i prosjektplattformen. Planen må 

godkjennes, før de kan jobbe videre med 

prosjektet sitt. Manuelle prosjekter må 

registreres i medlemsregisteret.  

Når dette er gjort, får vi oversikt over 

hvem som skal ha plakett i år.  

Har din klubb plakettmottakere? Meld 

dette til marte.brekke@4h.no innen 

28.juni. Dette er siste frist! 

 

På hjemmesiden til 4H finnes masse 

inspirasjon og informasjon om 4H-

prosjekter, både til medlemmer og 

klubbrådgivere. Sjekk det ut her. 

 

Om dere trenger bistand, ta kontakt med 

oss på fylkeskontoret- 

marte.brekke@4h.no. 

 

Alt er LOVE! 

I juni skal vi feire Pride-måneden. For 

klubber og gårder som vil være med på 

feiringen, har 4H Norge satt sammen en 

Pride-pakke som dere kan bestille. Les mer 

om pakken og hvordan du bestiller på 

nettsiden: Bli med på feiringen! 

 

Fortsatt ledige plasser på 

sommerklubb 

Det er ledige plasser på Stall Elverhøys 

uker med hest og friluftsliv. Det gjelder 

uke 26, 27,32 og 32. Sjekk ut tilbudet her. 

Bodin 4H-gård har ledig plass i uke 27 og 

28. Les mer om sommerklubb på Bodin 

4H-gård her.  

 

Nyttige verktøy for rekruttering  

Frivillighet Norge har en flott verktøykasse 

med gode tips og råd til hvordan dere både 

kan rekruttere og beholde medlemmer. Det 

er også gode tips og verktøy for å få flere 

deltakere på arrangement. Sjekk ut 

verktøykassa her. 

 

Rekrutteringsarenaer 

Er det festivaler, messer, bygdedager eller 

andre sprell i klubbens nærområde? Hiv 
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dere med og vis frem klubben deres;D 

Slike arenaer kan være flotte for å 

rekruttere nye medlemmer, og for å gi 4H-

klubbene bedre synlighet. 

 

Viktige datoer   

30.06. Frist for å melde seg på 

Villmarksleir i Saltdal 

30.07-06.08. Landsleir 2022 Breim 

12-14.08.Fylkesleir i Saltdal;D 

September: Gøy på landet på 4H-

gårdene 

03-11.09. Friluftslivets uke. 
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