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Gårdsbesøk 
Hva med å besøke en bondegård? Klappe 
dyra og kanskje hjelpe til med fjøsstell? 
Kanskje har dere en 4H-gård i nærheten 
det går an å besøke? 
 

Ake/skidag 
Aking er både morsomt og sosialt. Dra ut 
på tur sammen med rattkjelker, ski eller 
truger. Bygg kuleløyper og hopp. Eller en 
god gammeldags orgeltramp? Konkurrer 
mot hverandre. Kanskje får dere en ny 
klubbmester i slalomkjelkekjøring? 
 
Fjelltur 
Både sommeren og høsten er fine årstider 
for en fjelltur. Kanskje kan dere besøke 
kommunens høyeste topp? Eller kanskje 
dere har ett annet populært turmål i 
nærheten? 
 
Kanotur 

Kanotur er alltid populært. Kanskje 
fordi det er veldig gøy. Men husk å 
tenk på sikkerhet! Hvis dere ikke har 
kanoer i nærheten dere kan låne, så 
har 4H Trøndelag noen det er mulig å 

få lånt 😉  

 

Pilke/fisketur 
Å dra på fisketur eller isfisketur kan være 
både gøy å spennende både på vinterstid 
og på sommeren. Ekstra gøy er det om 
man får fisk som man kan gjøre opp og 
grille på bålet til lunsj eller kveldsmat. 
 

Hengekøyetur 
Kanskje har dere tenkt å sove under åpen 
himmel 4.mai? Hengekøye er ett veldig 
godt alternativ til å sove ute under åpen 
himmel. I tillegg er det svært 
smittevernvennlig, da man bare sover en i 
hver køye. Hvis dere ikke har hengekøyer 
selv kan dere sjekke om nærmeste 
utstyrsBUA har noen til utlåns. 
 
Dropskoking 
Dropskoking er en utrolig morsom 
aktivitet. Tenk å kunne lage drops med 
deres favorittsmaker og farger?! 
Kanskje er dette noe klubben kan gjøre 
i forkant av en høstfest slik at det er 
mulig å tjene litt penger på aktiviteten? 
 

Lage innendørs urtehage 
Det er veldig gøy å spire egne urter og 
grønnsaker. Senvinteren/tidlig vår er 
ett kjempefint tidspunkt for å så frø og 
se om man får ting til å spire. Dere 
trenger kun jord, frø og en 
melkekartong eller eggekartong til å så 
frøene i. 

 
Filmkveld 
Når høst og vintermørket siger inn over 
oss kan det være veldig deilig å bare 
slappe av i fellesskap med en god film på 
skjermen. Enten kan dere vise en film på 
storskjerm i klubblokalet, eller kanskje 
dere bare skal dra på kino sammen? 

Juleverksted/påskeverksted 
Å lage julepynt og/eller påskepynt er både 
en fin tradisjon og en veldig koselig 
aktivitet man kan gjøre i fellesskap. 
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