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Hilsen fra fylkesstyret 
 

2022 har vært et veldig fint 4H-år for oss i 4H Nordland. Det er bra med aktivitet i 
klubbene, dere har vervet nye medlemmer og vi har hatt en god medlemsvekst. Det 
begynner endelig og ta seg opp med deltagere på fylkesarrangement etter 
koronapandemien. Vi har dette året fått nye medlemmer, takket være dere ute i 
klubbene og på 4H-gårdene som gjør en super innsatts. Fylkesstyret har jobbet mye 
dette året, for at dere i klubbene skal kjenne at det er givende å delta på 
arrangement i regi av fylket og 4H Norge. Vi takker dere for den gode jobben dere 
gjør, for alle frivillige timene klubbrådgivere legger ned, og for at dere er med på å 
gjøre 4H til ett fint sted for alle. Vi takker 4H-gårdene som har åpnet gårdene for 
sommerklubber og andre arrangement dette året. Vi retter også en stor takk til alle 
medlemmer, uten dere er det ingen 4H! 

http://www.4h.no/nordland#. Tlf 95974242


 

 

 
Foto: Ingeborg Tangeraas 

 

Vervestrategi for 2021 og 2022 
Vi har hatt vervekonkurranser og medlemsvekst disse årene. Fylkesstyret har satt 
opp realistiske vervemål for hver 4H-klubb i fylket. Dette ser vi har gitt resultater, 
takket være dere som gjør en fin innsats ute i klubbene. Vi blir mer inkluderende, og 
vi håper 2023 og 2024 blir år der vi havner på vervetoppen i 4H Norge. Gode 
aktiviteter gir flere medlemmer. 

Fylkesstyret  
Fylkesstyret i 4H Nordland har hatt følgende sammensetning i 2022: 
 

Styret 
Miriam Ottesen – Leder 
Ragnhild Kvavik – Nestleder 
Brage Nyheim – Styremedlem 
Vinjar Ulriksen – Styremedlem 
Iselin Vang Bjørnvik – Styremedlem 
 

Vararepresentanter 
Anne Marit Benjaminsen- varamedlem 
Amabe Nielsen- varemedlem 
 

 

Ordfører i årsmøtet   Nikolai Thorsen Lagesen 
Varaordfører    Regine Gansmoe 
 

Fylkesstyret har valgt Ragnhild Kvavik til nestleder. 
Styret har behandlet 43 saker dette året.  



 

 

Ansatte 

På fylkeskontoret i Bodø arbeider Marte Brekke som organisasjonsrådgiver i 40 
prosent stilling og Ingeborg Tangeraas som prosjektleder og rådgiver i full stilling.  
Miriam Ottesen er ansatt i en 10 prosent stilling som prosjektleder for grønn 
inkludering. Hun har hatt ansvar for aktivitetsdager og holdt foredrag for 4H og andre 
organisasjoner. Kontorsted er Stokmarknes. Anne Kari Eliassen har vært 
regionkoordinator for Nord-Norge og har hatt kontorsted på Ibestad i Troms. 
 
 

4H-klubbene 
I 2022 har 4H Nordland hatt 17 4H-klubber og 8 godkjente 4H-gårder som har 
arrangert hele 18 sommerklubbuker. Vi hadde på slutten av året til sammen 368 
medlemmer. De fleste arrangementsmedlemmene våre er fra sommerklubbene på 
4H-gårdene.  
 
 

 
Det er mye aktivitet på 4H-gårdene. Her fra skolehagen på Bodin.  

Foto Ingeborg Tangeraas 



 

 

 

Aktivitet i klubbene 
Dette året har alle klubbene vært i gang igjen med faste klubbkvelder med gode 
aktiviteter. Vi ser at det har vært gode samarbeid i naboklubbene og at noen klubber 
har hatt åpne aktivitetsdager der nye kan komme å bli kjent med 4H. Dette er 
absolutt en fin måte å vise frem 4H og hva vi gjør, for det er ikke alltid så enkelt å 
forklare til helt nye. Noen klubber har også vært med på arrangement for andre 
organisasjoner, dette samarbeide på tvers av organisasjoner er viktig. Det er både 
kyst, landbruk, natur, mat og håndarbeids aktiviteter i klubbene, bare for å nevne 
noen.  

Klubber i Nordland Sted Medlemmer 

18003 Regnbuen 4H Sortland 17 

18005 Rask 4H Kjeldebotn, Narvik kommune 6 

18006 Gå På 4H Mindland, Alstahaug kommune 13 

18009 Håpet 4H Herringen, Vefsn kommune 8 

18013 Aktiv 4H Hattfjelldal 12 

18015 Svint 4H Leirfjord 6 

18017 Nordlys 4H Nesna 15 

18018 Susna 4H Hattfjelldal 5 

18025 Solsikken 4H Løkta, Dønna kommune 13 

18028 Syv Søstre 4H Søvik, Alstahaug kommune 11 

18035 Grei 4H Mosjøen 11 

18034 Ræka 4H Sortland 11 

18036 Bodin 4H-Klubb Bodø 21 

18073 Færingen 4H Bodø 18 

18033 Leirklompen/Selhornet 4H Hemnes 22 

18080 Polarstjerna 4H Valnesfjord, Fauske kommune 27 

18500 N.Ø.F.F. Alumnene 26 

Arrangementsmedlemmer 4H Nordland 126 

 



 

 

 
Stringart    Eventyrsti  
Foto: Miriam Ottesen 
 

 

Jubileum i klubbene 
22.oktober hadde Ræka 4H-klubb høstfest og feiring av 50-års jubileum. Klubben 
hadde som felles 4H-prosjekt gjennom året å forberede og gjennomføre denne 
festen. Klubben samlet gamle og nye medlemmer, venner og familie til en flott feiring. 
Ræka 4H sto for underholdning med skuespill og live rockemusikk, servering, og ei 
utstilling av klubbens historie. Vi gratulerer Ræka 4H med jubileet! 
 

  
 



 

 

 
Foto: Marte Norheim 

 
  



 

 

4H-gårder i Nordland 2022 

Navn Kommune Etableringsår 

Bodin Bodø 1998 

Fjellvang Rana 2013 

Ersvika samiske siida- 

Minde 

Tverlandet, Bodø 2021 

Sjøbakken Levang, Leirfjord 2017 

Givær Givær, Bodø 2017 

Medtigården Ljønes, Bodø 2018 

Stall Elverhøy Valnesfjord, Fauske 2021 

Jelstad gård, Flåttan Inndyr i Gildeskål 2022 

Vefsn vgs, Marka Mosjøen Vefsn Under godkjenning 

Valla gård Bjerka i Hemnes Under godkjenning 

 

I sommer arrangerte Givær, Medtigården, Ersvika, Stall Elverhøy og Bodin 
Sommerklubber. Givær og Medtigården arrangerte Sommerklubber med overnatting, 
mens de andre tre gårdene hadde Sommerklubber uten overnatting.  Fjellvang 
arrangerte rideuker. Sommerklubbene hadde stort sett 8 års aldersgrense, men 
Givær hadde også ei ungdomsuke for unge i alderen 12-15 år. Flere av gårdene var 
vertskap for inkluderingsaktiviteter i samarbeid med innvandrerorganisasjoner, 
mottak og flyktningetjenesten i kommunene. 4H-gårdene fikk tilbud om flere digitale 
fagmøter i regi av 4H Nordland og 4H Norge.  Gårdene fikk også tilbud om fysiske 
møter. Vi møttes på Bodin 4H-gård og på Stall Elverhøy til faglig og sosial utveksling. 
Vi takker alle gårdene for små og store aktiviteter. Dere er viktige for mange i 
lokalmiljøet, dere er viktige for å gjøre organisasjonen synlig og for å vise fram 4H 
sine verdier. 
 



 

 

 
4H-gårdsnettverket inviterte til samling på Bodin 4H-gård i juni 2022. Deltakere fra etablerte 
og kommende gårder møttes for å utveksle erfaringer og styrke nettverket.  
Foto: Ingeborg Tangeraas 
 

 

Årets 4H-gård 
4H-gårdsprisen for 2022 gikk til Givær 4H-gard i Nordland. Givær 4H-gård, som 

ligger på en liten øy med en times båtreise fra fastlandet, mottar prisen for sitt 

engasjement for barn og unge. Gården tilbyr blant annet sommerklubb, som er et 

populært tilbud som raskt fylles opp av barn fra fastlandet. Under oppholdet lærer 

deltagerne mye om hvordan det er å bo på ei lita øy der alle er avhengig av 

hverandre og av naturen. Annen hvert år kårer 4H Norge Årets 4H-gård, og prisen 

blir delt ut under landsmøtet til 4H Norge. Juryen for årets kåring var Gro Helene 

Andersen, fungerende generalsekretær, Ole Mattis Kruse, juryleder fra landsstyret og 

Irene Pande, fagansvarlig for 4H-gård. Vi gratulerer! 



 

 

 

                                             Givær 4H-gård ble kåret til årets 4H-gård i 2022.  

                                             Foto: Ingeborg Tangeraas 

Kurs og leirer 
 

Styrevervskurs  

Styrevervkurset i 2022 ble på grunn av koronautbrudd i Nordland avholdt digitalt. På 
tross av dette ble det et kurs med stort engasjement og fornøyde deltakere. Kursene 
som ble avholdt var:  
Leder  
Instruktører: Brage Nyheim og Therese Hofstad-Fjellet.  
Kasserer  
Instruktører: Natalie Temre og Emma Henriksen Sørgjerd  
Sekretær  
Instruktører: Amabe Nielsen og Anne Marit Benjaminsen  
Styremedlem  
Instruktører: Dina Henriette og Benedikte Fjellheim 
 

ÅLVÅGS:  
Det ble ikke tradisjonell ÅLVÅGS under Styrevervkurset på grunn av den digitale 
løsningen, men på alle kursene ble det avholdt konkurranser og aktiviteter. 
 

Leirer 
I år var det igjen duket for landsleir etter 2 år uten stor leir. Stemningen var på topp 

da 14 deltagere fra Nordland reiste nedover. Det var stor variasjon på aktivitetene, fra 

isbrevandring til riding. Temaet var helt lokalt, og underholdningen ble både 

hjemmelaget og storslått. 



 

 

 

 
Tradisjon tro er det rom for KRF, og i år var det mye kreativitet som hadde vært innesperret som kom 
ut og det ble mange morsomme øyeblikk. 
Foto: Anne Marit Benjaminsen 
 
 

 

 



 

 

Andre arrangementer i fylket 
Fylkesleir ble dette året avlyst da det var for få påmeldte deltagere. Dette var veldig 
trist, da fylkesstyret, ansatte og leirkomite har lagt ned mye arbeid for å skape en 
knallbra friluftsleir. Vi håper at deltagere på leirene i 2023 blir mange flere og at vi 
igjen kan møtes for å lære mer sammen, gjøre mer sammen og være mer sammen.  
Det ble avholdt 18 Sommerklubber på 4H-gårdene. Her var det mange påmeldte og 
venteliste på noen av Sommerklubbene. Sommerklubbene er åpne for alle og er en 
fin måte å vise hva 4H er.  
 
 

Klubbrådgivere 
Alle klubbrådgivere ble invitert til lokale- og fylkessamlinger i 2022. De 
klubbrådgiverne som deltok på årsmøtehelga fikk egen samling parallelt med 
ungdommenes aktiviteter. Klubbrådgiverne ble også invitert til to digitale samlinger i 
regi av fylket i tillegg til to webinar om prosjektoppfølging i regi av 4H Norge. Alle 
klubbrådgivere og klubbstyrer ble også invitert til fysiske lokale samlinger sammen 
med en eller flere naboklubber.   

 
Regionsamling med styremedlemmer og klubbrådgivere i Ræka 4H og Regnbuen 4H på Sortland 

Foto: Julie Steinsvik Evjen 

 

Klubb- og 4H-gårdsbesøk 
Marte og/ eller Ingeborg har besøkt alle 4H-gårdene dette året, inkludert den nye 
gården i Gildeskål og de to som er under godkjenning i Hemnes og Vefsn. Vi har 
også hatt lokale samlinger for alle klubbene i Nord-Midt og Sørfylket. Det er godt 
oppmøte når vi inviterer til samlinger for et begrenset geografisk område, og for oss 
ansatte er det veldig fint å bli kjent med klubbrådgivere og styremedlemmer igjen 
etter mye kontorjobbing i koronaårene.   
 

 



 

 

Regionmøter (region Nord) 
18-20 september hadde de ansatte i region Nord en samling i Trondheim. På denne 
samlinga deltok regionleder Anne Kari, Hilde fra 4H Troms, Hanne og Lene fra 4H 
Finnmark, og Ingeborg og Marte fra 4H Nordland. Vi hadde gode møter, og 
interessante kurs i både excel og medlemsregister. I løpet av samlinga besøkte vi 
gården Reppe Søndre som ligger i Trondheim. Gården er familiedrevet, og driver et 
inkluderende og allsidig landbruk, med fokus på å involvere byens befolkning. Vi ble 
veldig inspirert! Vi besøkte også Voll 4H-gård som en del av ansattesamling for alle i 
4H i tilknytning til vår samling.  
 

Under åpen himmel – 4H-dagen 
Mange klubber markerte 4H dagen ved å sove under åpen himmel. Noen klubber 
viste frem 4H og markerte dagen på Vår dag, som var en del av frivillighetens år. 
Noen hadde åpne arrangement, noen hadde stands og noen feiret med 
naboklubben.  

   
Grønn inkluderingsdag på 4H-gården på Ljønes i Bodø.       Alpakkaene på den nye 4H-gården hos Anna Jelstad i Gildeskål 

 
Foto: Ingeborg Tangeraas 
 

Leik og lær 

Mange klubber og 4H-gårder søkte og fikk midler fra 4H Norges prosjekt Leik og lær 
i naturen. Målet var å inspirere barn og unge til å bruke og utforske nærnaturen 
gjennom lærerik leik, bidra til økt kompetanseheving innenfor friluftslivet og øke barn 
og unges ansvarsfølelse overfor naturen. Friluftsliv var en viktig del av 2022-
frivillighetsens år, og Leir og lær i naturen var en del av 4H Norges satsing på det 
lokale og enkle friluftslivet.  
 
 
 

 



 

 

Alumnklubben NØFF 
I fjor var alumnklubben NØFF synlige på både fylkes og nasjonale arrangement. Vi 

hadde i tillegg i høst ei NØFF-samling det vi overnattet på Røde Kors sin hytte 

Beinbruddet i Bodø. På programmet sto det Escape Room og mye sosial avslapping. 

 

Kurs og representasjon  
Benedikte Fjellheim deltok på Instruktørkurs del 3 i mars 
Miriam Ottesen, Iselin Vang Bjørnvik og Anne Marit Benjaminsen deltok på 
landsstyremøte og fylkesstyreopplæring i april 
Anne Marit Benjaminsen representerte 4H Nordland på 4H Norges årsmøte  
Miriam Ottesen deltok på 4H Norges landsstyremøte i september 
Marte Brekke og Ingeborg Tangeraas deltok på ansattesamling i september 
Regine Gansmoe og Tor Lynnar Salomonsen deltok på kurs for årsmøteordførere 
Kari Sjåvik deltok på kurs for valgkomiteene 
Maria Taranger og Olaug Olsen deltok på Trygge arrangement og leire. 4H-gård. 
Henning Olai Hansen Skalderhaug deltok på 4H Norges Instruktørkurs del 1 
Gaute Terjesson representerer 4H Nordland i Jordvern Nordland. 
Eirin Bjune fra Medtigården 4H-gård er styremedlem i 4H-gård Norge 
Ansatte og fylkesstyreleder deltar på årlige møter med Statsforvalteren. 
4H Nordland deltar på stiftelsen Bodin 4H-gård sitt representantskapsmøte. 
Miriam og Ingeborg deltok på flere webinar om inkludering og mangfold. 
Ingeborg deltok på skolehageseminar (digitalt), webinar om bærekraftige 
matsystemer, fylkeskommunens konferanse om ny integreringslov,  IMDI-konferanse 
i Bodø og Norsk Friluftsliv sitt kurs Turmat fra hele verden. 
Miriam Ottesen deltok på Nordland bondelag sitt årsmøte. 
Ingeborg Tangeraas deltok på Nordland Bonde-og Småbrukerlaget sitt årsmøte. 
Miriam Ottesen og Ingeborg Tangeraas deltar i nasjonal arbeidsgruppe for 
inkludering. 
 

Synliggjøring av 4H Nordland 
Nettsiden https://4h.no/nordland/ oppdateres jevnlig og her ligger det informasjon om 
arrangementer, Grønn inkludering og nyhetsbrev fra fylkeskontoret. Nyhetsbrevet 
sendes ut hver måned med informasjon fra fylkesstyret, fylkeskontoret og 4H Norge. I 
året som har vært har vi også brukt Instagram, Facebook og Snapchat for å nå ut til 
medlemmene og potensielle nye medlemmer. Her oppdaterer vi med informasjon, og 
om ting som skjer i 4H fylket. På Instagram har vi over 400 følgere og over 600 på 
Facebook. 
 

Internasjonalt 
Sommeren 2022 hadde vi besøk av IFYE Rebecca Bratt fra 4H i USA. Hun besøkte 
Bodin 4H-gård, Sortland og Engan i Sørfold. Stor takk til familien Taranger i Bodø, 
familien Bjørlo på Sortland og familien Nystabakk i Sørfold!  
 
Ingeborg Tangeraas er styreleder i European Federation of City Farms, EFCF. Hun 
deltok på årsmøtet og fagkonferanse i Brugge i Belgia i mars.  

https://4h.no/nordland/?fbclid=IwAR0eP9mkXm9vdOHM63eC776LHCaPJrkK2CyWEUnyd7iOWbNLCTPfFFaJ9EA


 

 

 
Maria Taranger på Bodin 4H-gård var vertskap da Rebecca Pratt var på utveksling fra USA 

Foto: Ingeborg Tangeraas 

 

Inkluderingsprosjektet  
Sammen er vi mange- Grønn inkludering 
4H Nordland er pilotfylke for inkludering i 2021 og 2022 
 

Melbu  
På Melbu har det ikke skjedd så mye dette året. Miriam har brukt mye tid på å jobbe 
med inkludering opp mot andre fylker og 4H Norge. Vi håper at det blir gode 
aktiviteter på Melbu igjen året som kommer. Samtidig skal Miriam jobbe mer med å få 
ut nyttig kunnskap om inkludering til dere i klubbene.  

 
Miriam Ottesen er prosjektleder for grønn inkludering 

Foto: Marte Brekke 

 
 



 

 

Nesna 
På Nesna har vi jobbet med å videreutvikle museumshagen som ble etablert på 
vegne av prosjektet. I sommer hadde vi gratis arrangement hver tirsdag slik at alle på 
Nesna fikk et tilbud å være med på. Vi har også startet en kløverklubb som 
samarbeider med kystlaget, der vi har aktivitet for dem under 10 år hver måned. 
Aktiviteten har kysttema, der vi har fokus på aktivitetene fra Marmelpasset. 

  
På Nesna er det samarbeid med kystlaget, kommunen, museet og fleire andre organisasjoner 

Foto: Anne Marit Benjaminsen 

 

 
Foto: Ingeborg Tangeraas 
 
 
 
 



 

 

Bodø 
Dette året har vi hatt fem samlinger med ulike tema i samarbeid med flere 
innvandrernettverk. Først møtte vi våren på Bodin 4H-gård 14. mai. Da lærte vi om 
våraktiviteter i hage og fjøs og deltakerne fikk så frø som de tok med hjem til egen 
hage eller vinduskarm. 12.juni deltok vi på Bodøsjødagene i godt vær og god 
deltakelse. Her var det spikking og snekring av fuglekasser som sto på programmet. 
19.juni reiste vi til 4H-gården på Ljønes. Her fikk deltakerne lage suppe av 
nyttevekster, stelle med lam, besøke smia, lage brød på grua, binde blomsterkranser, 
hilse på ullgriser, spikke og lage seljefløyte. 28.august var vi igjen på Bodin 4H-gård 
for å hilse på dyrene. Vi besøkte også Bodø økologiske besøkshage og fikk 
omvisning og smaksprøver på årets avlinger. 13.august stod Minde- samisk siida på 
programmet. Der ble det servert nybaka brød, nydelig bidos og alle fikk besøke 
dyrene og lære om samisk kultur. På alle samlingene ble det mange gode samtaler 
rundt aktivitetene og ikke minst rundt de felles måltidene.   
 

 

 

 
Grønn inkludering. Studenter fra Nord sådde frø. Foto: Ingeborg Tangeraas 



 

 

Video om Grønn inkludering 
Vi fikk midler fra Fylkeskommunens Ungmidler for å lage en video om vårt grønne 
inkluderingsarbeid. Videoene ble laget av innholdsprodusent Jonatan Ottesen.   
 

 

4H-gårdsprosjektet i Nord 
De siste tre årene har region Nord arbeidet sammen for å få flere 4H-gårder med mer 
aktivitet og bedre nettverk. Arbeidet ble avsluttet høsten 2022. Det var noen 
utfordringer med fysiske møter og studieturer i koronapandemien, men vi fikk utsatt 
aktivitets- og rapporteringsfrist slik at resultatene ble bra til slutt. Prosjektet ble 
finansiert av fylkesmannens midler i de nordligste fylkene, og i løpet av 
prosjektperioden ble midlene overført til fylkeskommunene. De ansatte i fylkene 
hadde alle en del av stillingen sin knyttet til prosjektet, noe som var positivt både for 
gjennomføringen og for videre arbeid med 4H-gårdene. Vi har styrket båndene 
mellom de eksisterende 4H-gårdene i nord, fått flere nye gårder og hatt masse 
webinar, samlinger, studietur, kurs og nettverksmøter. Vi har besøkt alle gårdene, og 
vi har besøkt og snakket med mange potensielle nye gårder. Sommerklubbene har 
vokst og er spredd til flere gårder. Det har blitt utvekslet mange erfaringer og vi har 
hatt det sosialt og lærerikt sammen. Takk for samarbeidet! 

 
4H-gårdssamling i Tromsø i februar 2022. Foto: privat 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sommerjobb i 4H 
Sommeren 2022 fikk 15 ungdommer sommerjobb på 4H-gårdenes ferieuker. 

Ungdommene var i alderen 13-21 år, og de fikk arbeid i en eller flere uker alt etter 

lokalt behov. Noen av ungdommene hadde hovedansvar for sommerklubbene, men 

de fleste var medhjelpere. Vertsgårdene fikk ekstra hender til å hjelpe med 

aktivitetene, ungdommene fikk arbeid og god arbeidserfaring. 4H søkte og fikk midler 

fra Gjensidigestiftelsen for å skaffe sommerjobb til ungdom.   

 

 
Foto: Ingeborg Tangeraas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finansiering 
4H Nordland sitt regnskap er ført av Salten Regnskapslag og revisjon utføres av 
Nordnorsk revisjon. (ny revisor fra 2021) Drift og prosjekt er finansiert via 
medlemskontingent, deltakeravgifter, landslotteri og er støttet økonomisk av: 
 

• Kontingent 
• Momskompensasjon 
• 4H sentralt- landslotteri, lønnsrefusjon 
• Samvirkeorganisasjonene i landbruket 
• Nordland Fylkeskommune (NOBUR og NFK Ung) 
• Statsforvalterne i Nordland, Troms og Finnmark 
• Gjensidigestiftelsen 
• IMDI Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 
• Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
• Sjøfartsdirektoratet 
• Norsk Tipping- grasrotmidlene 
• Studieforbundet Natur og Miljø 

 

 

 

4H Nordlands samarbeidspartnere 

 
• Nordland fylkeskommune 
• Nordland barne- og ungdomsråd (NOBUR) 
• Statsforvalteren  
• Kommunene 
• Forum for natur- og friluftsliv (FNF Nordland) 
• Studieforbundet Natur og Miljø 
• Gårdsopplevelser Nord BA 
• Inn på tunet-gårdene/ Matmerk 
• 4H-gård Norge 
• European Federation of City Farms (EFCF) 
• Faglagene i landbruket; NBS, NB, OIKOS, Skogselskapet og 

Bygdekvinnelaget 
• Miljø- og klimaorganisasjoner 
• Nordland landbruksselskap 
• Kystlagene (Forbundet Kysten) 
• Husflidslagene 
• Hagelagene 
• Jeger og Fisk 
• Fiskarlagene 
• Vikingelag 
• Frivillighetssentralene 
• Gjensidige, Landkreditt Bank og Sparebankene 
• Aktuelle museer 
• Unge kokker 
• Engasjerte enkeltpersoner, lokale lag og organisasjoner 

 

 



 

 

Plakettmottakere i 4H-klubbene i Nordland i 2022  
 
4H Nordland gratulerer våre flotte plakettmottakere. Vel gjennomført 4H-løp! 
 

 

 
 
Lea Daleng Sjåvik fra Susna 4H-klubb 
Foto: privat 
 

  
 
Runa Aanes fra Håpet 4H-klubb           Henning Olai Hansen Skaldehaug fra Færingen  
Foto: Wenche Jørgensen                                                        Foto: Sissel Brun Ellevseth 
 

 

 
 


