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Deltakere på Fylkesleir 2022 ved Strømsfoss Mølle i Aremark 

 

 

  



 

Lørdag 12.02 klokken 10:00 hadde vi oppmøte for Klubbrådgiversamlingen på Quality Hotell i 

Fredrikstad. Akkurat samtidig åpnet samfunnet fullt og helt opp etter 2 år med pandemi og 

lockdown. I 2022 fikk vi derfor endelig et år tilnærmet normalt, men dessverre med masse 

ettervirkninger og utfordringer.  

 

Styret og ansatte ønsker å takke alle, både klubber og enkeltpersoner, som har bidratt til at vi har 

kunnet gjennomføre et 4H år der vi på nytt har kunnet møtes, gi gode klemmer, sove i samme telt og 

glemme håndsprit, munnbind og en meters avstand. Takk til støttespillere, andre organisasjoner og 

offentlige instanser som bidrar med økonomisk støtte.  

 

 

2022 for 4H Østfold 

4H Østfolds største satsing i år har uten tvil vært at vi har flyttet inn i Frivillighuset i Gamlebyen i 

Fredrikstad. Fra å ha vært et misjonshus som ikke har vært i bruk på et par år, har vi sammen med 

Norsk Folkehelp Fredrikstad fått til nytt liv i det flotte lokalet. På årsmøte ble det vedtatt at vi skulle 

jobbe for å finne et lokale sentralt i 4H fylket der man kan få en tilhørighet for alle medlemmer som 

vi har savnet de siste årene. Signaler fra årsmøtet var at vi fremover skal satse bynært tuftet på 4H 

sine grunnverdier. Prosessen har gått fortere enn det som var antatt når fylket hadde sitt årsmøte, og 

allerede i september 2022 kunne vi pakke det siste av utstyr fra Kalnes og flytte det til Gamlebyen.  

 

 
Frivillighuset Gamlebyen Fredrikstad 

 

Det gjenstår fortsatt mye jobb, men vi er i god gang med å utvikle et sted hvor vi kan få til mye 

aktivitet. Det at vi har fått et eget hjem, gjør også at vi er mer synlige i fylket, og at vi på sikt vil kunne 

få 4H sine gode kvaliteter vist fram til flere enn det vi har klart fram til nå.  

 

Det er blitt jobbet med å ferdigstille Drømmeplassen-prosjektet. Det har resultert i 4 ferdigstilte 

Drømmeplasser rundt om i fylket. I utgangspunktet hadde vi midler til 5 Drømmeplasser, men på 

grunn av forhold utenfor det vi kan styre, måtte siste Drømmeplass dessverre innstilles.  



 

 

 
Invitasjon til åpning av Drømmeplassen ved Mølledammen Elingård 

 

Det er startet opp kløverklubb i Våler på 4H gården der. 4H Østfold har sammen med Brårød 4H-gård 

fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen til dette prosjektet, og vi følger spent med om det kan føre 

til medlemsvekst.  

 

4H Norge jobber godt med videreutvikling av organisasjonen og 4H Østfold har godt samarbeid med 

de øvrige 4H-fylkene i vår krets. Ny regionsleder for Sør-Øst ble ansatt tidlig på året og fylkesstyrene 

og ansatte har gjennomført en vellykket regionsamling i Frivillighuset i november.  

 

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 2022 
 

Det er blitt gjennomført flere fylkesarrangementer i år. Det har nok vært færre deltakere enn det 

som var før pandemien, men det har vært viktig for fylkesstyret at alle arrangementer skulle 

gjennomføres uansett deltakerantall. Vi må øve oss alle sammen på å huske på at det ikke lenger er 

fare for avlysninger.  

 

Årets styrevervskurs ble gjennomført på Kalnes, ikke i januar som vanlig, men i april. Det var godt 

oppmøte og flinke instruktører fra FHALIØST. Det ble et tradisjonelt Styrevervskurs med kurs i alle 

styrefunksjoner, taco og volleyball.   

 

Klubbrådgiverkonferansen ble avholdt på Quality i Fredrikstad, og vi er takknemlige for alle gode 

innspill og erfaringsdeling som konferansen resulterer i.  

 

 
Deltakere på Klubbrådgiverkonferanse i Fredrikstad 2022 

 

Årsmøte i mars ble gjennomført i Bøndenes hus på Onsøy, nytt av året var at vi hadde det på en kveld 

og ikke helg. Det var gode tilbakemeldinger på dette.  

 

Fylkesleir og aspirantleir ble slått sammen og i sin helhet arrangert av Fylkesstyret og 

samarbeidspartnere ved Strømsfoss Mølle i Aremark. Det var ca 150 fornøyde deltakere som endelig 

kunne samles til en enklere utgave med fokus på det sosiale.  

 

Styreleder og to styremedlemmer har deltatt på landsstyremøte på Klækken hotell. Styreleder og et 

medlem deltok også på landsmøte i Breim.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Årets landsleir var i Breim, og på tross av regn ble det en 

minneverdig leir med mange spennende aktiviteter og god 

deltakelse fra Østfold. Vi gjorde oss bemerket positivt både i 

det sosiale og på volleyballbanen. Noen av deltakerne fra 

Østfold kom til og med på nyhetene da det ble en ørliten 

brann i bussen de satt i på vei til en aktivitet.  

 

Vi arrangerte også en After leir samling på Frivillighuset, og 

flere av de som var med på leiren hadde en hyggelig samling 

med pizza og mimring.  

 

Landkreditt bank cup ble dessverre avlyst på grunn av  

for få påmeldte. Det ble i stedet forsøkt å arrangere en 

volleyballdag, men på grunn av lavt deltakerantall ble også 

dette avlyst.  

 

Årets Plakettfest ble arrangert på Frivillighuset. Hvite duker, 

vakre plakettmottakere, gode talere og rørte foreldre gjorde 

at vi håper at festen ble en markering vi håper 

plakettmottakerne vil huske resten av livet.  

  



 

 
 

 
 
Vi takker for tilliten, og ønsker det kommende styret lykke til med arbeidet.  
 
For Fylkesstyret 4H Østfold 
Nina Bredesen Granum  


