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

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

BROSJYRER

Skal du fortelle klassen din om 4H?
Her er presentasjoner du kan bruke:

Vet du om noen som kanskje vil bli
4H-er? Last ned en brosjyre:

• Presentasjon til barn og ungdom

• Infokort: Bokmål | Samisk

• Presentasjon til voksne

• Brosjyre: Bokmål | Nynorsk

Syns du 4H driver med så mye gøy
at det er vanskelig å vite hva du skal
fortelle om? Her har du noen tips:

• Alumnbrosjyre

PLAKATER OG VERVEKORT
Vil du at flere skal bli kjent med 4H?
Last ned plakater og vervekort:

• Brosjyre foresatte: Bokmål |
Nynorsk

• Plakat | #vier4h

• Snakke med voksene

• Brosjyre diverse språk: Engelsk |
Polsk | Arabisk | Somali | Tigrinja

• Vervekort rødt: bokmål | nynorsk

BILDER / FILMER

Brosjyrer kan også bestilles i 4Hbutikken. F.eks.:

• Snakke med barn og ungdom

Fint om du del bilder og filmer fra 4H
Norge sin profil på Instagram og
Facebook.

• Plakat | Bli med i 4H

• Vervekort gult: bokmål | nynorsk

• Vervekort blått: bokmål | nynorsk

• Brosjyre (gratis!)

• Vervekort lilla: bokmål | nynorsk

• Foreldrebrosjyre (gratis!)

• Vervekort utskrift: Bokmål | nynorsk

Medlemstall
Før vervekampanjen er det

10
175
4H-ere over hele landet.

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!

