
Vervekampanje
november og desember 2022



Vervekampanje november og desember 2022

Hei på deg! 

Nå er årets STORE vervekampanje her! Er du klar for å verve medlemmer? 

Kampanjen gjelder i november og desember 2022. 

I denne perioden skal vi ALLE – store og små 4H-ere over hele landet – verve 

nye medlemmer til verdens beste barne- og ungdomsorganisasjon. 

Det blir vervepremie til ALLE og velkomstgave til ALLE i denne perioden!

I 4H har vi det gøy, lærer nye ting, får opplevelser vi aldri glemmer og venner 

for livet. Dette må flere barn og unge få være med på! 

PS: Alle som melder seg inn og betaler medlemskapet sitt nå, får neste års 

medlemskap med på kjøpet helt gratis! ☺

Har du spørsmål? Kontakt 4H-kontoret eller fylkesstyret i ditt fylkeslag.

Lykke til! 

Hilsen 4H Norge 

https://4h.no/bli-med/4h-der-du-bor/


Betal nå = få neste år gratis!

Alle som melder seg inn og 

betaler medlemskapet nå, 

får neste års medlemskap 

med på kjøpet! 



Velkomstgave 
til ALLE!
I november og desember er 

det velkomstgave til ALLE!

Alle som melder seg inn og betaler medlemskapet 

sitt i november og desember får en grønn t-skjorte 

med 4H-logo og kløver foran og bak. 

PS: T-skjortene sendes ut i slutten av januar. 



Vervepremie 
til ALLE!
I november og desember er 

det vervepremie til ALLE!

Alle som verver nye medlemmer i november og 

desember får en grønn t-skjorte med 

4H-logo og kløver foran og bak. 

PS: T-skjortene sendes ut i slutten av januar. 



Verv TRE medlemmer

= få FORUNDRINGSPAKKE!

Hvis du verver tre eller flere nye 

medlemmer får du en 

4H-FORUNDRINGSPAKKE!

PS: Forundringspakkene sendes ut i januar. 

Bildene på denne siden er illustrasjon og viser 

ikke innholdet i forundringspakkene. 



Årets verveKLUBB!

Klubben din kan få 

10 000,- kroner! 

De to beste verveklubbene i 2022 får 10 000,-

kroner hver! Pengene kan dere bruke til å gjøre 

noe skikkelig kult!

De to klubbene som blir årets verveklubber er den klubben som 

har hatt størst økning i antall medlemmer og den klubben som 

har hatt størst prosentvis økning i medlemstallet. 



Årets verveFYLKE!

Fylkeslaget ditt kan få 

10 000,- kroner! 

De to beste vervefylkene i 2022 får 10 000,-

kroner hver! Pengene kan dere bruke til å gjøre 

noe skikkelig kult!

De to fylkeslagene som blir årets vervefylker er det fylkeslaget 

som har hatt størst økning i antall medlemmer og det fylkeslaget 

som har hatt størst prosentvis økning i medlemstallet. 



Verv en bestemor!
Alle medlemmer er like viktige! 
Hva med å verve bestemor, onkel, læreren eller mamma? 

Når man er voksen er man for gammel til å være «vanlig» 
medlem i 4H, men man er hjertelig velkommen som 
støttemedlem. 

Og vet du hva det beste er? 
Du får vervepremie uansett hva slags medlemskap du verver 
noen til. 

I tillegg får bestemor en velkomstgave. 

Støttemedlemskap koster kroner 500,- pr. år. 
4H-klubben din beholder hele 500-lappen.

Melder man seg inn og betaler nå – så får man neste år 
gratis! 



Slik melder du deg inn:

INNMELDINGSSKJEMA: 
Når du har vervet et nytt medlem er det viktig at han/hun melder 
seg inn i 4H og betaler medlemskapet her:

4h.no/blimed/
VIKTIG: 
For å få vervepremie er det viktig at den som melder seg inn 
skriver inn navnet på den som har vervet. 

MEDLEMSKATEGORIER: 
Er du usikker på om personen skal være kløvermedlem, 
støttemedlem, hovedmedlem eller noe annet? Se informasjon om 
alle typer medlemskap nederst på denne siden: 4h.no/blimed/



Vervemateriell
PRESENTASJONER
Skal du fortelle klassen din om 4H? 

Her er presentasjoner du kan bruke: 

• Presentasjon til barn og ungdom

• Presentasjon til voksne

Syns du 4H driver med så mye gøy 

at det er vanskelig å vite hva du skal 

fortelle om? Her har du noen tips: 

• Snakke med barn og ungdom 

• Snakke med voksene

BILDER / FILMER
Fint om du del bilder og filmer fra 4H 

Norge sin profil på Instagram og 

Facebook.

BROSJYRER
Vet du om noen som kanskje vil bli 

4H-er? Last ned en brosjyre: 

• Infokort: Bokmål | Samisk

• Brosjyre: Bokmål | Nynorsk

• Alumnbrosjyre

• Brosjyre foresatte: Bokmål | 

Nynorsk

• Brosjyre diverse språk: Engelsk | 

Polsk | Arabisk | Somali | Tigrinja

Brosjyrer kan også bestilles i 4H-

butikken. F.eks.: 

• Brosjyre (gratis!)

• Foreldrebrosjyre (gratis!)

PLAKATER OG VERVEKORT
Vil du at flere skal bli kjent med 4H? 

Last ned plakater og vervekort: 

• Plakat | #vier4h

• Plakat | Bli med i 4H

• Vervekort rødt: bokmål | nynorsk

• Vervekort gult: bokmål | nynorsk

• Vervekort blått: bokmål | nynorsk

• Vervekort lilla: bokmål | nynorsk

• Vervekort utskrift: Bokmål | nynorsk

https://4h.no/getfile.php/135188-1576394054/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Presentasjon%20av%204H%20-%20til%20barn%20og%20unge.pptx
https://4h.no/getfile.php/135189-1576394093/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Presentasjon%20av%204H%20Norge_generell.pptx
https://4h.no/getfile.php/135182-1576394121/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Snakkebobler_barn%20og%20ungdom.pdf
https://4h.no/getfile.php/135185-1576394044/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Snakkebobler_til voksne.pdf
https://4h.no/getfile.php/1358178-1597751397/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Doble%20infokort%204H_A6_bokm%C3%A5l.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361474-1597751349/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Doble%20infokort%204H_nordsamisk_davvis%C3%A1megiella.pdf
https://4h.no/getfile.php/1358172-1597301960/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Er%20du%20en%204H-er_brosjyre_bokm%C3%A5l.pdf
https://4h.no/getfile.php/1358175-1597302041/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Er%20du%20ein%204H-ar_brosjyre_nynorsk_lr.pdf
https://4h.no/getfile.php/131182955-1645107742/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Alumn/4H%20for%20deg%20over%2018%20%C3%A5r%20%28alumnbrosjyre%29.pdf
https://4h.no/getfile.php/13684459-1632472046/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Velkommen%20som%20foresatt%20i%204H.pdf
https://4h.no/getfile.php/131177531-1639570772/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Velkommen%20som%20f%C3%B8resett%20i%204H.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361933-1597835648/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Andre%20spr%C3%A5k_International/4H_Engslish_A5.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361945-1597835682/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Andre%20spr%C3%A5k_International/4H_Polsk_A5.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361948-1597835690/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Andre%20spr%C3%A5k_International/4H_Arabisk_A5.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361939-1597835666/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Andre%20spr%C3%A5k_International/4H_SOMALI_A5.pdf
https://4h.no/getfile.php/1361951-1597835698/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Andre%20spr%C3%A5k_International/4H_Tigrinva_A5.pdf
https://www.4hbutikken.no/4h/901514/er-du-en-4h-er-4h-er-du-en-4h-er
https://www.4hbutikken.no/4h/117712/velkommen-som-foresatt-4h-foreldrebrosjyre
https://4h.no/getfile.php/131865556-1667826673/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Plakat_ %23Vier 4H_A2.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865553-1667826665/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Plakat_Bli med_A2.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865547-1667826220/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort r%C3%B8dt_BM.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865550-1667826189/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort r%C3%B8dt_NN.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865535-1667826281/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort gult_BM.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865538-1667826268/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort gult_NN.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865529-1667826314/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort bl%C3%A5tt_BM.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865532-1667826295/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort bl%C3%A5tt_NN.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865541-1667826255/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort lilla_BM.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865544-1667826241/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort lilla_NN.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865523-1667826355/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort 4 pr ark_BM.pdf
https://4h.no/getfile.php/131865526-1667826332/4H Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vervemateriell/Vervekort 4 pr ark_NN.pdf


Medlemstall
Før vervekampanjen er det 

4H-ere over hele landet. 
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Hvor mange 4H-erer tror du det er 

etter vervekampanjen?

Hvor mange kan DIN klubb verve?

Hvor mange kan DU verve?



Lykke til med vervingen!


