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OM: Kontoret, ny ansatt, 

landsleir og reise til landsleir.  

BUSS TIL LANDSLEIR I 

BREIM 

Er du klar for sommerens 

vakreste eventyr i Breim? Der du 

kan treffe igjen gamle venner, 

møte nye, være med på 

spennende aktiviteter og mye 

morsomt i miljøtorget.  

Har du fått med deg at 4H 

Trøndelag har satt opp buss til 

leiren? Bussen til og fra leir er 

ofte like morsom som selve 

leiren, så bli med da vel! Det er 

også muligheter for å bare melde 

seg på en vei.  

Ruta til bussen er denne:  

Foldereid: 01.30 

YX Grong: 02.35 

Vegset: 03.00 

Steinkjer: 03.45 

YX Røra: 04.00 

YX Gråmyra: 04.25 

Coop Åsen: 04.45 

Esso Stjørdal: 05.15 

Bussterminalen i Trondheim: 
05.50 

Statoil på Klett: 06.15 

Circle K Berkåk: 07.15 

Stavkirken i Lom: 10.00 

HUSK Å KRYSSE AV PÅ HVOR 

DU SKAL PÅ BUSSEN NÅR DU 

MELDER DEG PÅ      Påmelding 

er åpen til tirsdag, 21. juni.  

 

FRA KONTORET 

Fra og med 1. juni er Mariann Sønju 

Engebretsen ansatt hos oss. Hun har 

tatt over jobben som Trine tidligere 

har hatt, da Trine nå er 

regionskoordinator. Det vil si at alt 

dere tidligere har spurt Trine om, vil 

dere kunne spørre Mariann om. 

Mariann ser frem til å jobbe med og 

for dere der ute i klubbene. Kom 

gjerne en tur bortom og si hei til 

henne på fylkesleir! Ellers er hun 26 

år, og kommer fra Buskerud, så vær 

gjerne litt tålmodig med henne om 

hun ikke alltid skjønner hva dere sier. 

Hun har lang erfaring med 4H fra 

Buskerud og kommer til å ha 

kontorplass på Steinkjer.  

Kontoret vil stort sett være 

ubemannet i uke 28 og 29, men hvis 

det skulle være noe, så ta kontakt på 

mail: 4htrondelag@4h.no 

 

Vi ansatte vil til slutt ønske dere 

alle en god sommer med leir, 

ferie og forhåpentligvis mye sol 

og is.  
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