
Hei! 
Denne eposten går til klubbrådgivere, ledere og fylkesstyret  

 
Nå er det lenge siden sist, og det har skjedd mye siden forrige nyhetsbrev. Vi har vært på en 

kjempefin fylkesleir i Oppdal, og noen av oss har vært på landsleir i Breim. Det er godt at vi har noen 
gode leirminner å se tilbake på nå som løvet skifter farger og vinteren kommer snikende på oss! 
 

Arrangementer 

For å kunne gjennomføre gode arrangementer som fylkesleir, STORkurs eller styrevervskurs er vi 

avhengige av å få med oss dere der ute i klubbene til å arrangere. Per dags dato mangler vi fortsatt 
arrangører til arrangementer i 2023 og 2024.  
Det å skulle arrangere disse arrangementene er en fantastisk måte å skape et enda bedre samhold i 

klubben, eller på tvers av klubber hvis flere arrangerer sammen, det vil også være en god måte å vise 
frem bygda si og det som skjer der, og sist, men ikke minst så er dette også en og inntekt for klubben.  

 
Synes dere det høres litt spennende ut å skulle arrangere noe? Snakk om det på et medlemsmøte 
eller årsmøtet i klubben og gi oss på kontoret beskjed om dere ønsker mer informasjon om hva det 

vil si å være arrangørklubb       
 

Høstfester 
Høsten for oss i 4H betyr også at nå er vi inne i en periode med mange høstfester, det er nå 

prosjektene som har blitt jobbet med gjennom hele året skal vises frem til alle som kommer på 
høstfest. Vi oppfordrer dere også til å ta kontakt med lokalavisa og invitere de eller sende ut en 
pressemelding om at dere har hatt høstfest. Pressemelding finner dere HER (Husk å endre feltene 

som er markert i rødt) 
 
Det er også en del ting som må ordnes før høstfest, blant annet skal mange bestille merker. For å 

kunne bestille merker til klubben må en person være lagt inn som innkjøper i 4H Butikken, det gjøres 
ved at man oppretter en privatbruker (hvis det ikke allerede er gjort), og så sender man en mail til 

info@4hbutikken.no med navn på innkjøper og hvilken klubb det gjelder. Dere vil så få svar på mail 
når klubbens profil er klar.  
 

Når det gjelder aspirantmerker ønsker vi å minne om at det ikke lenger er «årets farge» på 
aspirantmerker, og at fargene på merket følger alder:  

9års-merket er grønt, 10års-merket er blått og 11års-merket er rødt. Hvis det skulle være en siste års 
aspirant som mangler en farge på merket er det derimot ingenting i veien for at det gis den fargen 
som mangler.  

 
Hvis dere enda ikke har bekreftet høstfestdato, så send gi beskjed til Mariann på mail. 
Mariann.s.engebretsen@4h.no  

 
Vi ønsker dere lykke til med høstfestene! 

 

4H-butikken 
Det er utrolig mye fint i nettbutikken vår, både til deg selv og klubben. Kanskje kan dere finne fine 

premier eller nødvendig friluftsutstyr.  
 

Vi har også en egen 4H Trøndelag genser og t-skjorter. Disse kan også bestilles i 4H-butikken.  
Det gjør dere ved å 
1. Logge inn i nettbutikken 
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2. Scroll helt ned til bunnen av siden 
3. Klikk deg inn på Kundesenter og fanen «Min side» 

4.Skriv inn koden 4HTRO i boksen «brukerkode», og klikk på legg inn brukerkode  
5. Lagre 

6. Søk på «4H Trøndelag» i søkefeltet.  
 

4H Norges frivillighetspris 
Kjenner du til en superengasjert person som gjør en kanoninnsats for 4H? Eller noen som har funnet 
på noe nytt og spennende? Eller kanskje er det en klubb som har gjort noe viktig for bygda si?  

I år er det frivillighetens år, og 4H Norge vil dele ut en frivillighetspris til en person, en gruppe eller en 
klubb som ar utmerket seg med frivillig innsats til beste for medlemmer og/eller 4Hs formål, gjerne 
gjennom nyskapende ideer og ekstraordinært initiativ. 

Hvis du har en person du ønsker å nominere, så meld det inn HER 
 

Regionsmøter 
Den siste tiden har vi også hatt regionsmøter for dere, og etter ønske på et av møtene så blir det lagt 
med en oppsummering av de her. På møtene har dere der ute i klubbene fått muligheten til å skryte 

litt av dere selv, og drøfte eventuelle utfordringer dere måtte ha.  
Mange klubber har varierte og morsomme aktiviteter på klubbnivå og samarbeider med andre 

nærliggende klubber eller organisasjoner. Flere av medlemmene våre i klubbene som var på 
regionmøtene hadde også vært på en leir i år, enten det var fylkesleir, landsleir eller aspirantleir.  
En utfordring flere har nevnt er det å rekruttere og holde på medlemmer, og dette jobbes det mye 

mer der ute i klubbene.  
Ellers går det mye i høstfest om dagen for klubbene våre, og det planlegges underholdning, siste 
finish på prosjekter gjøres og utstillinger planlegges.  

 

VIKTIGE DATOER:  
Vi minner om at alle klubber skal ha gjennomført og levert inn rapporter innen 1. desember. Ikke 

vent til siste dag med å levere inn rapportene, men gjør det så fort årsmøtet er gjennomført       

Andre viktige datoer fremover er:  
20-22. Januar: Voksensamling på Bårdshaug  
27.-29. Januar: Styrevervskurs SØR 

3.-5. Februar: Styrevervskurs MIDT 
10.-12. Februar: Styrevervskurs NORD 

Dere kan også finne årsplanen for 2023 HER 
 

 

Vi på kontoret ønsker dere alle lykke til med høstfester og årsmøter      
 
Med vennlig hilsen 
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