
 

 

Årsmelding 2019 
 

2019 har vært et spennende år for 4H Østfold med store endringer.  

 

Fylkesstyret og ansatte har i år jobbet for å bli mer synlige i sosiale medier, per 26. februar 2020 har 

vi 462 følgere på Instagram og 1503 likerklikk på Facebooksiden, noe vi sier oss greit fornøyd med. 

Snapchat har vi også blitt mer synlige på.  

 

Årsmeldingen viser et aktivt 4H-år. Styret og ansatte ønsker å takke alle, både klubber og 

enkeltpersoner, som har bidratt til at vi kan tilby våre medlemmer muligheten til å delta på alle disse 

arrangementene. Takk til organisasjoner og offentlige instanser som bidrar med økonomisk støtte.  

 

 

Mye nytt i 4H Østfold 
4H Østfold har fått nye ansatte. Kent Trinborg er ansatt i 100% stilling som organisasjonsrådgiver. 

Han har bakgrunn fra idrett, og har mange spennende ideer for at 4H Østfold skal bli en enda bedre 

og mer effektivt drevet organisasjon for barn og unge.  

 

Emma Bodman er vår nye regionskoordinator. Nytt i 2019 er at Østfold er blitt en del av region  

Øst-Sør som dekker Østfold, Oslo/Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark og Agder.  Hun har et 

overordnet ansvar for regionen, og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med henne.  

 

Vi har også en prosjektansatt, Geir Knudsen, som har ansvar for prosjektet  Drømmeplassen. I tillegg  

til å organisere og være pådriver for de fem drømmeplassene som er i oppstartfasen, har han mye å 

bidra med når det gjelder blant annet friluftsliv spesielt og frivillig arbeid generelt.  

 

Vi i fylkesstyret opplever meget godt samarbeid med de ansatte, og gleder oss til å få til enda bedre 

løsninger til felles nytte for organisasjonen.  

 

 

Arrangement 

Som tidligere år er det gjennomført fylkesarrangementer. Vi takker for godt samarbeid med alle 

arrangørklubber som har gjort det mulig å gjennomføre mange arrangementer.  

2019 startet som vanlig med årets DAF- kurs. Klubbenes styrer og aspirantledere var som tidligere 

invitert til en helg med fokus på opplæring i styreverv, sosialt fellesskap og verving på Kalnes 

videregående skole.  



 

Det var også tid for Klubbrådgiverkonferanse. Årets konferanse ble gjennomført sammen med 

Oslo/Akershus, og fylkesstyrene deltok  dialogmøte med sentralstyret denne helgen i Fredrikstad.  

I februar var medlemmer fra Østfold og Oslo/Akershus samlet til nattvolleyball i Askim. Det ble spilt 

volleyball, ny Singstar ble grundig innviet, og det ble også spilt mange runder kort. Noen valgte å sove 

litt, men de fleste brukte hvert minutt av natten til å være sammen med nye og gamle 4H-venner.  

10. mars var det tid for Årsmøte. Møtet ble avholdt på Folkevang i Skjeberg.  

Styret har også deltatt ved årsmøter i Østfold Bondelag, Østfold Bygdekvinnelag, Østfold barne og 

ungdomsråd og Forum for Natur og friluftsliv, samt på jubileumsfesten til Østfold Bygdeungdomslag. 

I helgen 26.-28. april deltok hele fylkesstyret på opplæring og landsstyremøte på Gardemoen i regi av 

sentralstyret.  

Som tidligere ble 4H sine plasser ved Berby Action Camp fylt opp i løpet av veldig kort tid, og 

tilbakemeldinger både fra arrangør og deltakere er at dette er et supert arrangement.  

 

 

 

Juni er tiden for aspirant- og fylkesleir. Aspirantleiren var på Fangekasa i Aremark, ble som vanlig 

arrangert av alumnklubben FHALIØST, og det er gledelig at flesteparten av fylkets aspiranter deltok 

på leiren. Medlemmene koste seg med mange aktiviteter som såpefotball, volleyball, bading, 

snekring og tekstiltrykk. Årets fylkesleir ble arrangert i Rokke, Halden og hadde motto «Vær deg 

sjæl». Det var muligheter for mange ulike aktiviteter, og masse tid til mingling og å være sosiale.  

 



 

Det var igjen tid for Nordisk leir. I juni møttes deltakerne til førleirsamling på Kalnes, og i juli gikk 

turen til Bornholm, Danmark med buss. Østfold knuste alle i volleyball, vi er best i Norden, i hvert fall 

i 4H målestokk.  

 

Landkreditt bank cup ble arrangert i september, nytt av året var at cupen ble arrangert innendørs. På 

morgenen datt vann ned i store mengder, og takket være Kent, vår snarrådige organisasjonsrådgiver, 

fikk vi låne hallen på Kalnes. Litt rart kanskje for de som er vant til at cupen arrangeres ute i allslags 

vær, men noen syns også at dette var en super løsning.  

 

I september ble det også for første gang i 4H Østfolds historie arrangert DAF 2.0. Dette er et kurs 

både for styremedlemmer og alle andre medlemmer. Man kunne velge aktiviteter som 

styrevervsopplæring, men også årsmøtekurs, swingkurs og volleyball. I tillegg kunne alle være med 

på Escapebox-spillet Deadline og Meksikansk temafest.  

 

Det er også arrangert månedens tur i noen av årets måneder. Landsstyret hadde samling i oktober, 

og fylkesstyreleder deltok. Oktober var også måneden for høstfester rundt om i fylket. Fylkesstyret, 

frivillige og ansatte forsøker så langt som mulig å delta på høstfestene, og vi setter stor pris på å få 

lov til å komme til dere.  

 

 
 

Årets Plakettfest ble arrangert av Kolberg 4H, og ble en høytidelig feiring av 30 av de totalt 39 

plakettmottakerne i flotte omgivelser på Onsøy. 

 

 



 

Rødenes 4H planla juleball i Marker, men dessverre ble arrangementene avlyst på grunn av for få 

deltakere.  

 

Fylkesstyret takker for tilliten, og ønsker det kommende styret lykke til med arbeidet.  

 

 

 

Fylkesstyret 4H Østfold 
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