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Skolestart og rekruttering
Nå er det like før skolestart, og mange barn
og unge er på utkikk etter en ny og artig
fritidsaktivitet. Her håper vi at de kan
velge 4H! Vi må derfor prøve å være
synlige og vise frem den flotte
organisasjonen vår. På hjemmesiden til 4H
finner dere mange gode tips til verving og
synlighet. Hvis vi står på litt ekstra nå, gir
vi enda flere muligheten til å bli med i
felleskapet vårt i 4H. Sjekk ut siden vår om
verving her.
Frivillighet Norge har også 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.

4H-prosjekter
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.
På hjemmesiden til 4H finnes masse
inspirasjon og informasjon om 4Hprosjekter, både til medlemmer og
klubbrådgivere. Sjekk det ut her.
Om dere trenger bistand, ta kontakt med
oss på fylkeskontoretmarte.brekke@4h.no.
Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

Statskogmillionen
Nå kan klubbene og 4H-gårdene søke
midler gjennom Statskogmillionen.
Statskog ønsker å fremme friluftsliv og
bruk av norsk natur. Søknadsfrist er
31.august. Les mer om og søk på
Statskogmillionen her.

Gøy på landet
På høsten arrangerer de fleste 4H-gårder
det åpne arrangementet Gøy på landet.
Gjennom trivelige gårdbesøk viser gårdene
fram landbruket, matproduksjon og
mangfoldet til 4H. Under Gøy på landet
kan man delta på morsomme aktiviteter og
smake på lokalprodusert mat. Om ikke
klubben din arrangerer noe selv,
oppfordrer vi dere til å ta kontakt med 4Hgårdene i nærområdet for å høre om dere
kan bidra med noe under årets Gøy på
landet-arrangement.

Friluftslivets uke
Uka 3-11. september hyller vi friluftslivet
gjennom Friluftslivets uke.
Friluftslivets uke er gylden mulighet til å
treffes i en gapahuk eller under åpen
himmel rundt et knitrende bål, og dele
uteopplevelser med andre. Opplev
stjernehimmelen fra hengekøya, eller legg
madrassen ute på verandaen under Natt i
+47

ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

naturen 3.september.
Denne uka er en flott anledning til å vise
frem gårdene og klubbene deres, kanskje
med et lokalt arrangement eller initiativ?:)
Legg ut egne arrangement og sjekk ut
andre aktiviteter dere kan delta på her.

Viktige datoer
31.08. Søknadsfrist Statskogmillionen
September: Gøy på landet på 4Hgårdene
01.september. SØKNADSFRIST
STUDIETUR TIL GAMIBA. Les om og
søk her.
03-11.09. Friluftslivets uke.

