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Brukskonto
for unge med

Siri Myhre
styreleder 4H Norge

mobilbank
og kort

Kjære alle 4H-ere!
Vi er i siste innspurt av det spesielle året 2020. Lite visste
vi ved årets start at 4H Norge og alle medlemmer i hele
landet måtte tenke nytt og kreativt om 4H-prosjekter,
leir og andre aktiviteter. Vi ante ingenting om hvilke
konsekvenser dette skulle ha for oss og vi ble alle pent
nødt til å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.
Jeg blir skikkelig imponert og stolt når jeg ser presseklipp og innlegg på sosiale medier om hvor mye vi
faktisk har klart å gjennomføre av 4H-aktiviteter i
denne perioden. Vi har hatt nasjonale klubbkvelder,
workshops på nett i stedet for kurs og 4H-dag hvor vi
sov under åpen himmel og var sammen digitalt fra
hvert vårt telt eller hengekøye. Jeg har også fått vite om
en klubb i Oslo som hadde karneval digitalt da hele
Norge var nedstengt. Jeg blir så stolt over hvordan vi
sammen klarte å tenke ut nye løsninger og se alternative måter å være sammen på. 4H-medlemmene har
virkelig ikke blitt borte, men søkt til fellesskapet vårt.
Det er godt å vite og jeg tror dette er 4H sin styrke;
finne løsninger, være sammen og lære ved å gjøre.
Dette har vi vist i hele koronaperioden.
Nå har vi akkurat gjennomført et landsmøte der vi
sammen har vedtatt å jobbe videre for å bli større,
smartere og mer synlig. Jeg vil takke for tilliten og er
skikkelig motivert for to nye år med 4H-sprell og arbeid i
sentralstyret. I de neste to årene skal vi satse spesielt på
14-åringene og klubbrådgivere i 4H. Vi vil gjerne vite
hvordan vi kan gjøre 4H enda mer attraktivt for
14-åringene. Vi vil også ta ekstra vare på klubbrådgiverne våre. De er en helt avgjørende ressurs for
klubben og alle 4H-medlemmene.
Vi er inne i den største verveperioden gjennom året.
Tenk nytt, inviter med og vis frem det fine vi gjør i
klubben, på kurs og på leir. Vi har plass til mange flere.
Velkommen!
Ønsker dere alle godt valg til klubbstyrene og gleder meg
til å se 4H-aktivitet utover vinteren. Håper også på å få
møte mange av dere ute i fylkene i året som kommer.

Siri Myhre
Sentralstyreleder

• Lommepenger
rett inn på konto
• Gebyrfri kortbruk
• Egen mobilbank
• Trygt og enkelt
Når barn og unge får sin egen konto med kort,
kan de lære økonomiske vaner tidlig. Det handler
om å forstå verdien av penger – og få et forhold
til sparing og forbruk. Kortet og mobilbanken blir
tilpasset barnets alder, som gir en ekstra trygghet
på veien mot selvstendighet.
Les mer på Landkreditt.no/barn

MITT 4H-PROSJEKT
Tekst: Beate Johansen
Foto: Sindre Årskog

Himmelsk med
hjortejakt og
hengekøye

Sindre Årskog (18) vet å sette pris på naturen.
Med jakt og friluftsliv som 4H-prosjekt har det blitt mange
minnerike opplevelser i fjellet, skogen og på vannet.
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ALDER: 18 år
KLUBB: Ørn 4H
FYLKESLAG:
4H Sogn og Fjordana
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Hvorfor valgte du dette
4H-prosjekt?
Jeg syns det er kjekt å bruke naturen vi
har rundt oss, og er glad i å gå mye på
tur. Jeg satt meg et mål om å overnatte
mer i naturen og å få skutt en hjort.
Hva har du gjort i 4H-prosjektet?
Det har blitt både telttur, flere fisketurer, topptur med ski, turer med
hengekøye og jaktturer – både med
4H-klubben, venner og familie.
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Hva har du lært av 4H-prosjektet?
Jeg har lært meg mer om hva det er lurt
å ha med på tur og å bruke det naturen
har å gi. Jeg fisker og plukker sopp og
bær, men det er ikke en selvfølge å finne
mat. Man bør alltid ha med seg
matpakke.

Jeg hadde også en uplanlagt hengekøyetur som jeg husker veldig godt.
Jeg skulle på en kjapp topptur, men ble
liggende seks timer i hengekøya på
toppen av fjellet og tenke på hvor
heldig vi er som har så flott natur rett
uten for døra.

Hva var det morsomste?
En kompis og jeg sov i en gapahuk, og
på kvelden satt vi og tittet opp på et
fjell. Vi fant ut at vi måtte benytte
anledningen til en fjelltur midt på
natten. Det ble en minnerik opplevelse.

Anbefaler du prosjektet til andre?
Jakt og friluftsliv kan jeg anbefale til
absolutt alle. Naturen er tilgjengelig
for alle, så det er bare å ta den i bruk.
Ta gjerne med deg en hengekøye – da
blir turen enda bedre!

#2 // 2020
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KORONA

4H følger myndighetenes råd, og
har egne retningslinjer for
koronatrygg 4H-aktivitet.

Tekst: Beate Johansen
Illustrasjoner: Lina Raknes

Alle 4H-ere oppfordres til å delta
på de 4H-aktivitetene som kan
gjennomføres til tross for
koronasituasjonen.

Smittevern i 4H

Ta kontakt med den som er
ansvarlig for arrangementet
dersom du er i risikogruppen.

For mer enn et halvt år siden kom koronaviruset til Norge.
4H-aktiviteter over hele landet måtte avlyses og utsettes. Nå
er det igjen mulig å gjennomføre 4H-aktivitet, så lenge man
gjør det på en koronatrygg måte.
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Er du syk – hold deg hjemme
Har du feber eller hoster? Eller bare føler du deg litt syk?
Da er det viktig at du ikke drar på 4H-arrangement. Det
samme gjelder hvis du har vært i kontakt med noen som
er eller kanskje er koronasyke.

Husk god hånd- og hostehygiene
Det kan gå noen dager fra man er smittet til man merker at
man er syk. Derfor er det viktig at vi vasker hendene godt
og ofte. Det er også viktig at vi hoster i papirlommetørkle
eller albuen hvis vi må hoste eller nyse.

Hold avstand til hverandre
Det å holde en meter avstand til hverandre gjør at det er
mindre sannsynlig at vi blir smittet. Selv om syke personer
skal holde seg hjemme, kan man være syk uten å vite det.

Bruk ditt eget utstyr
Siden koronaviruset kan feste seg på ting, er det viktig
at vi prøver å ikke ta på andres ting. Hvis klubben
bruker fellesutstyr, er det viktig at det vaskes eller
sprites ofte.
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4H-AKTIVITET
I K O R O N AT I D
Tekst: Beate Johansen
Foto: Monica Kornum
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Leir er årets høydepunkt for mange 4H-ere over hele
landet. Da koronasituasjonen satte en stopper for
årets nasjonale og fylkesvise leirer, kastet Toso 4H
seg rundt og skapte en koronatrygg klubbleir.

Med seg på laget hadde de også
Harestua 4H og Grane 4H, alle tre fra
Hadeland i Innland fylke. Til sammen
var det 28 4H-ere mellom ni og 18 år
som tilbrakte en helg ved Tverrsjøen på
Jevnaker.
Kanopadling og håndvask
På leiren fikk deltakerne hvert sitt
bingobrett. Hver bingorute var en
aktivitet de skulle gjøre.
– Det var alt fra å padle kano til å
fortelle en vits til en man ikke kjenner,
lage vennskapsbånd, fiske og bade,
forteller klubbrådgiver Monica
Kornum fra Toso 4H.
Mange av deltakerne fikk også prøve
seg på padlebrett for første gang, og
ikke minst skulle man lære seg navnet
på alle deltakerne. På grunn av fritak
fra avstandsregelen på sommerleir,
trengte de ikke holde avstand, men

hendene ble grundig vasket både
titt og ofte.
Kortspill med hodelykt
Etter en lang dag med spennende
aktiviteter, samlet deltakerne seg
rundt bålet. Med gitarspill, bålpopkorn
og toast, var det ingen tvil om at leirstemningen kom i år også.
Ikke minst ble det tid til kortspill
med hodelykt i de sene nattetimer,
før mange skulle sove i hengekøye
for første gang. Søndag ble det
volleyball og tautrekking for å
toppe leirstemningen.
Viktig med aktivitet
– Det var skikkelig godt å gjennomføre
en 4H-aktivitet igjen, sier klubbrådgiver
Monica Kornum.
Hun oppfordrer andre klubber til å
gjennomføre 4H-aktivitet til tross for
den spesielle tiden vi lever i.

– Det er viktig å holde i gang noe.
Deltakerne kan deles i grupper, gjerne
de kohortene de er i på skolen. Hvis
man i tillegg sørger for god håndhygiene og tenker gjennom matserveringen, så er det gjennomførbart, avslutter
den engasjerte klubbrådgiveren som
håper alle klubbens medlemmer fortsetter til tross for at det er mindre
4H-aktivitet en periode.
#2 // 2020
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LANDSMØTE
Tekst: Beate Johansen
Foto: Beate Patay

LANDSMØTE 2020
Klare for to nye år med større, smartere og mer synlig organisasjon.
Landsmøtedelegater fra hele landet var
samlet til landsmøte 18.-20. september.
Nytt styre ble valgt og viktige føringer
for de neste to årene ble vedtatt.

Dette arbeidet fortsetter de neste to
årene, og det blir spesielt fokus på å
verve flere klubbrådgivere og å gjøre
4H enda mer attraktivt for 14-åringer.

Strategi og mål
4H Norge har de siste to årene jobbet
for å bli større, smartere og mer synlig.
Det har blant annet blitt jobbet med
verving, digitalisering av
4H-prosjekter og økt medieomtale.

Innsendte saker
Årets landsmøte hadde flere innsendt
saker, noe som blant annet resulterte i
et vedtak om økt fokus på bruk av
begge målformer. Fremover er målet at
begge målformer er representert med
minst 25% i 4Hs materiell.

Stort engasjement på lan
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dsmøtet – både i debatte

Æresmedlemmer
To ivrige 4H-sjeler som har gjort en
viktig innsats for 4H ble utnevnt til
æresmedlemmer på landsmøtet. Ola
Cato Lie (64) og Kari Heggelund (42)
er begge fra Innlandet fylke og er til
daglig ordførere i henholdsvis Våler
og Åsnes kommune. De har begge
vært sentralstyreledere i 4H og
bidratt til positiv vekst og utvikling
for organisasjonen.

ne og pausene.

Tre på landsmøte

IRIS MERETE NATTEN
FRYDELUND (20 ÅR)

EIRIK FØRDE (23 ÅR)

GINA RIKARDA
LANGODDEN (17 ÅR)

Fylkesledd: 4H Rogaland

Fylkesledd: 4H Sogn og Fjordane

Fylkesledd: 4H Hedmark

Hvor mange landsmøter
har du vært på?
Dette var første landsmøte for meg.

Hvor mange landsmøter
har du vært på?
Dette var tredje gang.

Hvordan var landsmøtet?
Ekstremt lærerikt! Generaldebatten
var helt fantastisk med så mange
engasjerte mennesker.

Hvordan var landsmøtet?
Beste landsmøte jeg har vært
på! Kvaliteten og nivået på
diskusjonene har vært kjempehøyt.

Hvor mange landsmøter
har du vært på?
Ingen, dette var første landsmøte
for meg.

Hva var landsmøtets viktigste
vedtak?

Hva var landsmøtets viktigste
vedtak?
Det at 4H vil bli tydeligere i
bruk av nynorsk.

Det at regnskapet skal settes
opp på en måte som er lettere å
forstå for medlemmer på neste
landsmøte.

Hvordan var landsmøtet?
Veldig morsomt, og ikke minst
lærerikt. Mer spennende enn
fylkesårsmøter, da det er større
og mer omfattende saker.
Hva var landsmøtets
viktigste vedtak?
Handlingsplanen der vi bestemte
hvordan vi skal forme 4H videre
de to neste åra.

Ola Cato Lie og Kari
Heggelund er to av
totalt åtte nålevende
æresmedlemmer
i 4H Norge.

Oda Ulvik fra 4H Trøndelag
og alle de andre landsmø
tedelegatene
passet godt på å sprite båd
e hender, talerstol og mik
rofon.
#2 // 2020
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LANDSMØTE
Tekst: Beate Johansen
Foto: Beate Patay

1

Hvilke styreverv
har du hatt?

2

Har du en fun fact
om deg selv?

3

Hva er ditt beste
4H-minne?

10

Alle klubber har et klubbstyre som bestemmer hvilke aktiviteter klubben
skal ha, tar seg av økonomien og sørger for at 4H er så gøy som mulig for
alle medlemmene. Visste du at det finnes et slikt styre for hele landet?
Her kan du bli kjent med dem.

Hva vil du fokusere
på i styreperioden?

Bli kjent med sentralstyret

4

Siri Myhre (47 år)

Helle Formo Hartz (25 år)

4H Vestfold

4H Buskerud

Yrke/studie: Leder i Otterlei Eiendom

Yrke/studie: Digital rådgiver hos NYG

Verv: Styreleder

Verv: Styremedlem

1 Jeg har hatt mange verv i 4H,
både på klubb-, fylkes- og nasjonalt
plan. Jeg har tidligere også
vært elevrådsleder, tillitsvalgt,
verneombud og hatt andre andre
typer styreverv i private bedrifter.
2 Jeg er glad i å seile og tilbringer
store deler av sommeren i seilbåten.
3 Leirminner fra nordisk leir i Danmark.
4 Få flere med i 4H, og synliggjøre hvor
utrolig fin organisasjon dette er for
læring – og hvor moro vi har det
sammen. Jeg har fått venner for
livet og knytter hele tiden nye vennskapsbånd. Jeg vil gjerne at flere
skal få oppleve hvor flott dette er.

1 Vært sekretær, kasserer og nestleder
i egen klubb og alumnklubb. Leder
for fadderuken ved NTNU i 2016.
2 Har aldri sett Game Of Thrones.
3 Hjemreisen fra nordisk leir i Danmark
i 2011, og en dag i Legoland
sammen med medlemmer fra Sogn
og Fjordane.
4 Medlemsvekst og økt kjennskap og
kunnskap om organisasjonen, både
internt og eksternt.

Jens Håkon Birkeland (20 år)

Andrine J. Fossum (24 år)

4H Hordaland

4H Østfold

Yrke/studie: Studerar
ved universitetet i Bergen

Yrke/studie: Økonomikonsulent i
Norges Bygdeungdomslag

Verv: Styremedlem

Verv: Styremedlem

1 Har tidlegare vore fylkesleiar
i 4H Hordaland og leiar i
Voss Ungdomslag. Er i dag
landsstyremedlem i Norsk
Målungdom og leiar for Bergen
Unge Venstre.
2 Tremenningen min er Linda Eidet.
3 Mitt beste 4H-minne er
nok nordisk leir i Finland.
4 For meg er det viktig å følga opp
vedtaket frå landsmøtet om bruk
av både nynorsk og bokmål. Ellers
kunne eg tenka meg å arbeida med
samarbeidet mellom 4H Noreg og
4H i nabolanda vore.

1 Kasserer og leder i Rødenes 4H,
kasserer i Norske 4H-alumner
(N4HA) og aspirantleirsjef i Østfold.
2 Jeg har akt i Himalayafjella.
3 Aspirantleirene i Østfold som
aspirantleirsjef.
4 Mine ambisjoner er at 4H skal bli
synligere på flere områder, og
at medlemmene og frivillige skal
få enda flere hjelpemidler til å
gjennomføre prosjekter, aktiviteter
og leirer.

Andreas Ølvestveit (20 år)

Turi Elise Kaus (54 år)

Raymond Kirknes (46 år)

4H Hordaland

4H Oppland

4H Agder

Yrke/studie: Jobbar med
lakseoppdrett i Mowi

Yrke/studie: Regionkoordinator for
region midt

Yrke/studie: Hotelldirektør

Verv: Styremedlem

Verv: Ansattrepresentant/styremedlem

1 Skrivar i 4H Hordaland,
fylkesstyremedlem i Hordaland
Senterungdom og vara til
kommunestyret i Kvinnherad.
2 Har delteke i Norges paintballiga,
og har eigen bane med utstyr.
3 Det beste 4H-minnet må vera den
utruleg gode gjengen frå Hordaland
som reiste på landsleiren på
Øksnevad i 2018. Det var
good times!
4 Det viktigste for 4H framover er å
vera tydleg på at me er her, og at me
har plass til mange fleire.

1 Fylkesting i Innlandet, leder
Fjellstyrene i Oppland og diverse
verv innen politikk og idrett.
2 Har spilt håndball i 1. divisjon..
3 4H Opplands sin familietur til
Galdhøpiggen under friluftslivets
år i 2005. I tillegg har jeg mange
gode leirminner etter 20 år som
klubbrådgiver og leder på leir, og alle
de flotte folka jeg har hatt gleden av
å møte.
4 Å være et bindeledd mellom de
ansatte og tillitsvalgte.

Verv: Varamedlem
1 Har tidligere vært styremedlem og
leder i 4H Vest-Agder.
2 Synger så falskt at jeg fikk beskjed
fra rektor på barneskolen at jeg
måtte mime når vi hadde konserter.
3 Det siste gode minne er fra da jeg
var så heldig å få reise til Russland
sammen med 4H Finnmark
tidligere i år.
4 Det viktigste er å bli større, slik
at flere kan få oppleve hvor
fantastisk 4H er. Ønsker å jobbe
mot at vi kan ha en utveksling så
flere kan få mulighet til å bli kjent
med Russland, og ikke minst den
fantastiske naturen i nord.

Martin Holmen (28 år)

Astrid Wehn (34 år)

Torgeir Timenes Bell (25 år)

4H Hedmark

4H Trøndelag

4H Sogn og Fjordane

Yrke/studie: Programleder i NRK

Yrke/studie: Regnskapsmedarbeider
for Arcadia Regnskap AS

Yrke/studie: Studerer industriell
design ved NTNU. Jobbar deltid som
produktdesignar.

Verv: Styremedlem
1 Fire år som styremedlem og fire år
som leder i 4H Hedmark. I tillegg
har jeg hatt noen verv i elevorganisasjonen og sameiet der jeg bor.
2 Jeg elsker taco og spiste det til
middag elleve dager på rad. Også
drikker jeg en liter melk hver dag.

Verv: Varamedlem
1 Sekretær i Sørdalen 4H, sekretær
og leder i STÆA, klubbrådgiver,
styrevervsinstruktør, verneombud
og vara i meningshetsrådet.
2 Jeg er norgesmester i torader og
mamma til to kløvermedlemmer.

3 Det å møte kjente på styrevervskurs. Jeg var leder for IKU i mange
år, og lært opp de som skulle bli
instruktører - det var skikkelig gøy!

3 Det å ser tiåringer juble fordi de
forstår kassereroppgavene, og
nattvolleyballturneringer i Trøndelag
med opp mot 500 deltakere.

4 Jeg er med i en arbeidsgruppe som
skal se på plakettløpet. Hvordan
skal plaketten være om fem år?
Det engasjerer meg veldig. Jeg tror
vi skal tørre å tenke nytt, slik
at plaketten fortsatt har status om
10, 20 og 50 år. I tillegg blir det
mye fokus på synliggjøring.

4 Sikre kvalitet på opplæring, god
kommunikasjon i alle ledd og
bred erfaringsutveksling, slik at
tillitsvalgte kan ta gjennomtenkte,
framtidsretta og gode avgjørelser
som sikrer medlemmene våre et
godt tilbud.

Verv: Varamedlem
1 I tillegg til to periodar i sentralstyret,
har eg tre år som nestleiar i 4H
Sogn og Fjordane, tre år grafisk
designar for Studentmediene i
Trondheim, to år i linjeforeiningskomité og vore Trykkdesignansvarleg for UKA-19.
2 Nabofylket Møre og Romsdal var
det siste fylket eg besøkte.
3 Å vere med under medlemsmøte
i ein 4H-klubb i Ghana.
4 Eg vil jobbe for at alle medlemar
skal ha lyst til – og vere stolte av
å snakke om 4H til kven som helst.
Gode aktivitetar og solid målgruppearbeid trur eg er nøkkelen
for å få til dette.
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ØKONOMI

Hva dekkes?

Tekst: Emma Bodman

Dette kan du søke om deltakerstøtte for:
• Deltageravgift for leir, kurs, klubbkveld o.l.

HUSK

Deltagerstøtte
Økonomi skal ikke være en hindring for å
delta på 4H sine aktiviteter – alle som vil,
skal være med. Det er nå mulig å søke om
deltakerstøtte for aktiviteter og prosjekt.
Deltakerstøtte er for barn og unge under 26 år.
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke, samt å
dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.
Deltakerstøtte er finansiert med tilskudd fra Bufdir.

• Transport til og fra et arrangement.
• Nødvendig utstyr til f.eks. en leir.
(NB! Undersøk muligheter for å låne
utstyr først!).
• Kostnader knyttet til ditt 4H-prosjekt.
• Du kan ikke søke om deltakerstøtte
for betaling av medlemskontingenten.

Slik søker du:

Du søker ved å fylle ut skjemaet på
4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/.
Foresatte eller klubbrådgiver bør
sende inn søknaden.
Søk om deltakerstøtte før du melder
deg på et arrangement. Enkelte
arrangement krever betaling ved
påmelding og da er det viktig at du har
vært i kontakt med 4H Norge først.
Søknadene behandles fortløpende,
og alle får raskt svar.

ANNONSE

På lag med
landbruket
Vi hjelper norsk landbruk med å
forebygge skader og er stolte over å
samarbeide med 4H Norge. Sammen
kombinerer vi erfaring og ekspertise slik at
du kan sikre deg, dine og alt som er ditt.
Har du spørsmål om forsikring?
Kontakt oss på telefon 915 03100
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4 H - A K T I V I T E T I K O R O N AT I D
Tekst: Beate Johansen
Foto: Familien Lover

En hel sommer i
telt og hengekøye
I mars meldte Vita Lover (10) seg inn i Hallingen
4H i Buskerud i Viken fylke. Så stengte landet.

4H-møtene ble avlyst og Vita fikk ikke
vært med på et eneste 4H-møte før alt
ble utsatt på ubestemt tid. Men så
dukket det opp en oppfordring som Vita
aldri kommer til å glemme.
Sovet ute i nesten et halvt år
Sammen med moren og broren tok Vita
utfordringen på strak arm, pakket teltet
og sov utendørs 1. mai. Etter den første
natten hadde ikke den ferske 4H-eren
fått nok av friluftslivet. Nå, fem måneder senere, kan tiåringen skilte med
nesten et halvt år i telt og hengekøye.
– Jeg har sovet i skogen, ved vannet, i

hagen, på verandaen og ikke minst på
trampolinen, forteller Vita som gleder
seg bittelitt til å sove innendørs igjen.
Kan vinne tretopptelt
En stor del av motivasjonen hennes er
4H Buskerud sitt prosjekt «Sov ute
med 4H Buskerud».
– Jeg vil vinne treteltet, fortelle Vita,
og sikter til toppremien i konkurransen
som er en del av prosjektet.
Prosjektet ble til da korona kom til
Norge, og verken 4H-klubber eller
fylkeslag kunne gjennomføre
4H-aktivitet på vanlig måte.

Ikke mørkeredd
Hver kveld etter den unge 4H-eren har
pusset tennene, sier hun godt natt til
foreldre og søsken, før hun tusler ut
for å sove.
– I starten var det litt rart at vi var inne
i varmen og hun var ute. Det var jo
både mørkt og kaldt, forteller moren.
Mørket skremte ikke Vita, som nå
ligger godt an til å vinne hele konkurransen og få drømmen om treteltet
oppfylt.

#2 // 2020
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4H-PROSJEKT
Tekst: Beate Johansen
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Foto: Andrè Larsen

ALDER: 15 år
KLUBB: Villig 4H
FYLKESLAG:
4H Vestfold

4

H

-P

ROSJEK

T

velg
Gjør som Didrik –
-prosjekt.
motorsag som 4H

Morsomt med motorsag
Didrik Mørken (15) digger å felle store trær. Med motorsag som 4H-prosjekt
fikk han lære alt fra vedlikehold til vindfall og effektiv kvisting.
Hvorfor valgte du dette
4H-prosjekt?
Det var for å delta på motorsagkurs og
å få dokumentert sikkerhetsopplæring
i bruk av motorsag med instruktør fra
Aktivt Skogbruk. Da får man bevis på
at man har lov til å bruke motorsag.
Hva har du gjort i 4H-prosjektet?
Jeg har prøvd motorsaga litt i skogen
hjemme og deltatt på motorsagkurs.
Kurset bestod av fire timer stell og
vedlikehold av motorsag og 15 timer
med hogst. Fremover skal jeg drive en
del med ungskogpleie.
14

Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

Hva har du lært av 4H-prosjektet?
Jeg har lært mye om ulike arbeidsmetoder for å sørge for god sikkerhet,
om hvordan man skal håndtere vindfall og fastfelte trær, og ikke minst gode
metoder for effektiv kvisting. Jeg har
også lært hva de ulike delen på saga er
og hvordan man vedlikeholder den.
Hva var det morsomste i
4H-prosjektet?
Det var første gang jeg felte så store
trær. Det var grantrær på ca. 30–40 år.
Det var moro når trærne falt og bakken
rista.

Anbefaler du prosjektet til andre?
Ja, jeg anbefaler «Lær deg å bruke
motorsag» til alle som syns det er gøy
med motorsag. Man lærer mye, ikke
minst med tanke på sikkerhet. Årets
4H-prosjekt er både det morsomste og
mest nyttige jeg har hatt.
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4H-GÅRD NORGE
Tekst: Beate Patay
Foto: Iselin Albretsen

Foto: Beate Johansen

Søstrene Kjevik
kåret til Årets
4H-gård
Søstrene Kjevik i Arendal er kåret til Årets 4H-gård.
Gården får prisen for sitt engasjement for barn og
unge i Agder.
Søstrene Kjevik på Østre Tveite gård ble
godkjent 4H-gård i 2014, og har siden
den gang vært en god arena for mestring,
læring, utvikling og trivsel. Prisen på
kroner 20 000,-, ble delt ut av 4H Norges
styreleder, Siri Myhre, på landsmøtet i
september.

kløvergruppe på gården. Søstrene
Kjevik tok selv initiativ til å bli
4H-gård, og har vært aktive fra dag én.
De stiller opp og har ofte arrangement
på gården, og ikke minst samarbeider
de godt med 4H i fylket, sier Irene
Pande, fagrådgiver landbruk.

– Det var veldig overraskende siden det
er så mange 4H-gårder. Vi har hatt et
kjempeår hvor det har skjedd mye, så
dette var veldig gøy og gir motivasjon til
å fortsette, sier Cecilie Kjevik.

Anerkjennelse og kongelig besøk
Størst av alt, var det nok da H.K.H.
Kronprins Haakon – 4H Norge sin
høye beskytter – besøkte 4H-gården på
frivillighetens dag i desember 2019. Da
var både TV og annen presse til stede.
Det ble en fantastisk dag for både små
og store.

– Søstrene Kjevik har også vært vertskap
for 4H-leir, og etablert egen

Søstrene Kjevik har mottatt en rekke
priser for sitt arbeid, både som 4H-gård
og Inn på tunet-gård. I 2019 fikk de
tildelt bedriftsutviklingsprisen for
landbruket i Aust-Agder for nyskapende engasjement.

Foto: Søstrene Kjevik

Allsidige aktiviteter
Juryen framhever de allsidige aktivitetene på 4H-gården; bli kjent med hest,
gårdsuke, besøksgård, alternativ skoledag og arbeidstrening, for å nevne noen.
Gården arrangerer også sommerklubb
og Gøy på landet i samarbeid med
Kløverklubben 4H.
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I N T E R N A S J O N A LT
Tekst: Siv Lene Halvorsen
Illustrasjon: shutterstock.com

Klør det i reisefoten?
Hvis koronapandemien er under kontroll og landegrensene
åpnes, kan du glede deg til en internasjonal sommer. Hva med
å reise på utveksling, delta på internasjonale kurs eller være
vertsfamilie for en 4H-er som vil oppleve Norge?

HUSK
Søknadsfrist
15. november.

Vil du ha en amerikansk
bror eller søster?

Vil du være med på
internasjonale kurs?

Vil du reise på utveksling
eller «reise i egen stue»?

20 amerikanske 4H-ungdommer i
alderen 15–18 år og deres to reiseledere kommer til Norge i perioden
25. juni–23. juli. For dette utvekslingsprogrammet er det ønskelig at vertsfamilien har ungdom med samme
kjønn og rundt samme alder som de
tilreisende. Den dere får på besøk skal
være som et familiemedlem, og dere tar
han/hun med på det familien din gjør.

Rural Youth Europe (RYE) holder en
uke lange seminarer der du mellom
18 og 30 år kan lære mer om aktuelle
temaer.

International 4H Youth Exchange
(IFYE) er en utveksling for deg som har
mottatt plaketten og er mellom 18 og
30 år. I løpet av perioden bor du to–tre
uker hos hver vertsfamilie, og deltar i
vertsfamiliens hverdag. Oppholdet er
som oftest seks uker eller tre måneder.

Ta kontakt med 4H i fylket
ditt om du allerede nå vet at
du vil ha en bror eller søster
fra USA neste sommer.

Seminaret Study Session finner som
regel sted i løpet av vinteren/våren
og gjennomføres på Europarådets
ungdomssenter enten i Strassbourg
eller Budapest.
Arrangementet Rally har ikke noe med
billøp å gjøre, men er en samling hvor
læring og moro går hånd i hånd. Neste
samling er i august 2021 og den vil
foregå i Slovenia. Øvre aldersgrense
for Rally er 26 år.

Følg med på 4h.no for mer
informasjon og for å søke
om å delta.

16
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Det kommer også IFYE-ere fra andre
land til Norge. Disse skal bo hos ulike
vertsfamilier (to–tre uker hos hver),
og delta i vertsfamiliens hverdag og
gjøremål.

Følg med på 4h.no for mer
informasjon. Søknadsfristen
er 15. november. Ta kontakt
med 4H i ditt fylke om du vil
være vertsfamilie.

FRILUFTSLIV
Tekst: Beate Johansen
Foto: 4H Hordaland

Slik tenner du bål
Det å sitte rundt bålet en kald vinterdag kan være
magisk. Men vet du hvordan du tenner et bål?

Opptenningshjelp
Det er vanskelig å få fyr på bålet om du
bare har store vedkubber. Derfor kan
du for eksempel bruke bjørkenever og
småflis når du skal tenne bålet. Never
er den ytterste delen av barken.
Ikke bruk never fra friske trær, da det
skader treet. Bruk heller never fra
veden du har med. Småflis kan du lage
ved å spikke på en av vedkubbene.

Du kan også bruke tennbriketter.
Tennbriketter kan du lage ved å ta en
side fra en avis og brette den i tre, så
det blir en lang og smal stripe.
Deretter ruller du avispapiret rundt
en tykk pinne og knyter en hyssing
rundt. Fjern så pinnen, smelt lysstumper på svak varme og dypp avispapiret
i den flytende stearinen.
Slik tenner du bålet
Legg never og flis i bunnen. Legg så
større og større småfliser og pinner
over. Tenn på neveren og småflisene.
Når det har tatt fyr, kan du legge
på flere småpinner og etter hvert
tykkere ved.

• Unngå å bruke engangsgrill og
engangsutstyr.
• Tenn aldri bål på fjell eller svaberg!
Det kan sprekke opp og bli merker
som aldri forsvinner.
• Unngå skade på friske trær.
• Brenn aldri plast og lignende
materialer. Det forurenser.
• Vær varsom når skogbunnen er
tørr. Det kan være fare for at bålet
starter en skogbrann.
• Hold oppsyn med bålet så lenge det
er tent.
• Slukk bålet før du drar videre.
• Rydd godt etter deg.
• Respekter bålforbudet.

Pass alltid på at det er god lufttilgang.
Uten luft slukker bålet fort.

Foto: Shutterstock

Slik finner du ved
Du kan ta med deg ved hjemmefra eller
finne i området rundt bålplassen. Tørre
kvister og trær som ligger på skogbunnen kan være fine å fyre med. Du kan
også ta tørre kvister nederst på store,
gamle grantrær. De er som oftest tørre
og lette å fyre med.

Dette må du huske på:

#2 // 2020
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XXX
Tekst: xxx
Foto: xxx

Norske bønder står sterkere sammen i

SAMVIRKE
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende, og avhengig av at noen kjøper det du produserer til en
rettferdig pris - på det tidspunktet du ønsker å selge. Ved å gå sammen i samvirker får norske bønder en langt
større makt i markedet enn hva man ville hatt om hver enkelt sto alene. Les mer på landbruk.no

ANNONSE

NORDISK LEIR
Tekst: Beate Johansen
Foto: 4H Norge / Illustrasjoner: shutterstock

Velkommen til Sverige 2021!
Er du 14 år eller eldre og har lyst på en uke sammen med 4H-ere fra
hele Norden? Da må du ta turen til Halland i Sverige 17.-24. juli 2021.

17.-24. juli 2021
4h.se/nordiccamp2021

Foto:Mar
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Koronapandemien satte en stopper for
det som skulle være tidenes råeste
natur- og kulturopplevelse, nemlig
landsleir i Bodø denne sommeren.
Dersom koronapandemien tillater det,
kommer svenskene til å gjøre alt de kan
for å veie opp årets avlyste leir, når de
inviterer til nordisk leir 2021.

Reis til Sveriges vestkyst
Leiren kommer til å være på et sted
som heter Karl Gustav, en liten plass
med færre enn 100 innbyggere. Stedet
ligger på Sveriges vestkyst, ca. en time
sør for Gøteborg. Hvert fylkeslag
kommer til å arrangere fellesreise for
sine deltakere.
Kom med innspill
Arrangørene har som mål å lage den
beste sommerleiren i Skandinavia.
Derfor vil de gjerne høre hva som er
viktig for deg! På leirens nettside kan
du fortelle arrangøren hva som vil
gjøre leiren til tidenes beste leir for
akkurat deg!
#2 // 2020
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DIVERSE
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Tekst: Beate Johansen

! HVEM ER DU

NAVN: Martine Braathen
KLUBB: Holleia 4H

?

ALDER: 16 år
FYLKESLAG: 4H Buskerud

Hvor lenge har du vært
medlem i 4H?

Jeg har vært med i 4H siden jeg
var ca. syv år, så omtrent ni år.

Hva liker du best med 4H?

Det beste med 4H er å møte så
mange forskjellige mennesker og
at man blir knyttet sammen på en
helt spesiell måte!

Kan du beskrive 4H med
tre ord?

Hva er det kuleste du har
vært med på i 4H?

Det kuleste jeg har vært med på
må være da jeg raftet for første
gang på Dagali.

Hvilket 4H-arrangement
gleder du deg mest til?

Jeg gleder meg veldig til nordisk
leir i Sverige til neste år, om det
blir noe av.

4H er inkluderende, artig og
lærerikt.

•

Visste du at…?
1.

Er løvetann spiselig?

… verdens eldste tre er 10 000 år gammelt?

2.

Hva gjør piggsvinet om vinteren?

3.

Hva står forkortelsen N4HA for?

… haren spiser sin egen bæsj for å få i seg nok
næring?

4.

Hva heter Norges lengste elv?

… under krigen brukte man mose som plaster på
store sår?

5.

Hva heter Klara Klegg’s storebror?

… bananer er buet fordi de vokser mot sola?

6.

I hvilket skandinavisk land bor det flest
mennesker?

… planter kan brukes til å farge garn?

7.

Hvor arrangeres nordisk leir 2021?

8.

Hvilken by kommer statsminister Erna Solberg
fra?

… frem til januar 2013 var det ulovlig for kvinner i
Paris å ha på seg bukser?

9.

Hvor mange grader varmere har jorden blitt de
siste hundre årene?

10. Hvor mange penger er det i oljefondet?
Ca. en grad. 10: Ca. 8000 milliarder.
Glomma. 5: Linus. 6: Sverige. 7: Halland i Sverige. 8: Bergen. 9:
Svar: 1: Ja. 2: Går i dvale (sover). 3: Norske 4H-alumner. 4:
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… noen maur har fem øyne?

… det finnes litt mer enn 30 ulike typer trær i Norge?
… fordi ekornet glemmer hvor det legger nøttene
sine bidrar de til å forplante mange nye trær?
… skuespiller Julia Roberts (bl.a. kjent fra filmen
Notting) har vært 4H-er?

Har du lyst til at
din klubb skal bli en av
landets 40 største? Inviter
klassekamerater, naboer
og alle du møter til å bli
med i 4H!

Topp 40
Landets største
4H-klubber

MEDLEMSUNDERSØKELSE
I løpet av høsten/vinteren får alle medlemmer
tilsendt en spørreundersøkelse på epost. Vi håper
så mange som mulig svarer på den, slik at vi kan
få vite hva DU syns om 4H og hva
DU ønsker 4H skal drive med.

Snapchat

Snapchat-kontoen til 4H
Norge skal ut på tur. Har DU
lyst til å snappe fra din klubbs
arrangement på 4H Norge sin
Snapchat? Ta kontakt med
redaksjonen@4h.no.

Ja, jeg vil være
4H-snapper!!!

NR.

KLUBB

FYLKE

ANTALL

1

Svala 4H

4H Rogaland

2

Kolberg 4H

4H Østfold

96

3

Bjerkerota 4H

4H Rogaland

91

4

Lystig 4H

4H Hordland

78

5

Sjøsprøyt 4H

4H Rogaland

73

6

Kirkeng 4H

4H Østfold

72

7

Freidig 4H

4H Rogaland

69

8

Selburosa 4H

4H Trøndelag

69

9

Falken 4H

4H Rogaland

68

10

Firkløveren 4H

4H Vestfold

67

11

Firkløveren 4H

4H Rogaland

67

12

Blåklokka 4H

4H Sogn og
Fjordane

66

13

Kameratklubben 4H

4H Trøndelag

66

14

Lauvspretten 4H

4H Hordland

64

15

Utstein 4H

4H Rogaland

63

16

Skare 4H

4H Hordland

60

17

Røyskatten 4H

4H Hedmark

59

18

Jerven 4H

4H Hedmark

58

19

Vittingen 4H

4H Buskerud

56

20

Bordalen 4H

4H Hordland

55

21

Ildjarnstad 4H

4H Oppland

54

22

Dyktig 4H

4H Hordaland

53

23

Spurven 4H

4H Trøndelag

53

24

Varden 4H

4H Trøndelag

52

25

Pasvik 4H

4H Finnmark

52

26

Djerv 4H

4H Vestfold

51

27

Skjold 4H

4H Rogaland

51

28

Fjordglimt 4H

4H Hordaland

51

29

Fossegrimen 4H

4H Østfold

50

30

Hallingen 4H

4H Buskerud

50

31

Strevsom 4H

4H Vestfold

50

32

Øvrebygda 4H

4H Hordaland

50

33

Samhald II 4H

4H Hordaland

50

34

Vad 4H

4H Buskerud

49

35

Bygda 4H

4H Rogaland

49

36

Sneskavla 4H

4H Finnmark

49

37

Bjerke 4H

4H Akershus og
Oslo

48

38

Tingelstad 4H

4H Oppland

48

39

Fjellbygdå 4H

4H Rogaland

48

40

Falken 4H

4H Trøndelag

48

123
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VERVING
Tekst: Beate Johansen
Foto: 4H Norge

Kontingentpriser

r:
sembe
e
d
g
o
ber
nye
I novem er ver og alle
v
e!
Alle som er får t-skjor t
m
medlem

Hovedmedlem

600,-

Søskenmedlem

300,-

Alumnmedlem

300,-

Kløvermedlem

100,-

Støttemedlem

500,-

Det er plass til
mange flere i
4H. Kanskje har
du en nabo, en
klassekamerat
eller et søskenbarn
som kommer til å
trives i 4H?

Slik verver du
nye medlemmer

Les om
vervekonkurransen på
baksiden!
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Del ut vervekortene, inviter
til neste 4H-møtet og fortell
om hva du syns er det beste
med 4H. Her har du noen tips
til hva du kan fortelle om:

Venner
Lærerikt
I 4H lærer du mange nye ting. Du
kan for eksempel lære om natur,
volleyball, mat, mekking, friluftsliv, strikking, hester, kaniner,
kuer og mye annet. Ikke minst
lærer du mye om styrearbeid og
det å gjennomføre et prosjekt.

I 4H kan du både være sammen
med de du allerede kjenner og få
mange nye venner!
På leir og kurs blir man kjent
med aller flest – da kan man få
venner fra hele fylket, landet
eller til og med fra hele verden!

Leir
Du bestemmer
I 4H er det medlemmene
som bestemmer hva vi skal
gjøre. Barna og ungdommene
i klubben velger hvem av
medlemmene som skal sitte i
styret. Styret har styremøter
hvor de planlegger hva vi skal
gjøre på 4H-møtene. Kanskje
vil du sitte i styret?

Aktivitet
I 4H har vi veldig mange kule aktiviteter.
Du slipper å velge én ting å drive med
hele tiden, men kan prøve mye forskjellig.
Har du lyst til å bake? Eller kanskje du vil
på skogstur, besøke en trampolinepark,
dra på kanotur, fisketur, ha juleverksted,
besøke en gård, bli kjent med dyr, tenne
opp et bål eller spille volleyball? Har du i
tillegg lyst til å ha et prosjekt som du
velger helt selv? Da er 4H noe for deg!

Hver sommer er det leir i 4H!
På leir sover du i telt, spiser is
og nyter det fantastiske leirlivet. På dagtid er det mange
aktiviteter og utflukter å velge
mellom – alt fra paintball til
kanopadling, hest, klatring og
veldig, veldig mye mer. På
kvelden kan du gå på konsert,
danse, spille volleyball, være
med på tevlinger, spille kort
eller bare henge med de nye
vennene. Leir er rett og slett
innmari gøy – og vi garanterer
at du får mange nye venner!

Reise
De eldste ungdommene kan til
og med reise til mange andre
land gjennom 4H. Vil du for
eksempel være en sommer på
Costa Rica, dra på studietur til
Gambia, oppleve fjellene i Sveits
eller prøve deg som cowboy i
USA? I 4H har du muligheten!
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KLØVERSIDENE
Tekst: Beate Johansen

Kløvermoro for
kløvermedlemmer!
Disse to sidene er spesielt for deg som er mellom
fire og ni år, og er kløvermedlem i 4H.

Bli kjent med grisen
1. HVEM ER DU?
Jeg heter Bernard og er en kanadisk minigris
på fire år.
2. HVOR BOR DU?
Jeg og dama mi Gunda har en egen «leilighet» på
4H-gården til Søstrene Kjevik i Agder. Der kan vi
grave oss ned i halmen, og vi har varmelampe over
oss. Vi har også en stor utegård. Jeg elsker jeg å
være ute.

Berhard syns
det er deilig å
bli vasket og
stelt.

3. HVORDAN MAT SPISER DU?
Jeg spiser ALT. Søstrene som styrer gården
lager en egen frokosttallerken til meg med
musli, gulerøtter, nøtter og brokkoli. Den er
supergod! På kvelden spiser jeg kraftfor.
4. HVA LIKER DU Å GJØRE?
Hmmmm… jeg tror jeg liker best nå jeg kan
grave rundt i jorda med nesa mi, for da finner
jeg deilige røtter jeg kan spise. Jeg kjeder
meg sjelden, men hvis jeg gjør det skriker jeg
til de kommer og tar meg inn i fjøset igjen.

Bernhard
liker å gå tur
rundt på
gården.
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5. HVORDAN ER DET Å BO PÅ EN 		
4H-GÅRD?
Det er helt topp å bo på en 4H-gård, for da er
det så mange som besøker oss. Men av og til
blir det litt mye, så da blir jeg sur.

Tekst: Torunn Dalen

Ti spørsmål?

Superenkle kanelboller på tur
1. Rull ut en ferdig pizzadeig.

1. Hva gjør bjørnen om vinteren?
2. Hva heter politimesteren i
Kardemommeby?
3. Hva heter skogen der Nasse Nøff
bor?
4. Fra hvilket dyr kommer melka?

2. Smør på et godt lag med smør og dryss på kanel og sukker.
3. Rull sammen og skjær i passe store deler.
4. Steke kanelbollene i stekepanne på stormkjøkken eller
på bålet. Du kan også surre dem rundt en pinne og
steke dem som pinnebrød.

5. Hvilken farge har 4H-kløveren?

Du treng
er:
P izzadeig
,
smør, kan
el
og sukker

6. Hvilke tre farger har det norske
flagget?
7. Hva heter den største byen i Norge?
8. Hva heter kongen vår?
9. Hvor mange tær har du?
10. Hva slags kjøretøy er Gråtass?

Husk å få en voksen til å hjelpe deg med stekingen.

SVAR: 1: Sover / går i hi.
2: Bastian. 3: Hundremeterskogen.
4: Kua. 5: Grønn. 6: Rød, hvit og
blå. 7: Oslo. 8: Kong Harald. 9: Ti.
10: Traktor.

Fargelegg grisen

TELL
GRIS
Hvor
E
mang R
e gris
finner
er
d
to sid u på disse
ene?
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KLUBBRÅDGIVER
Tekst: Beate Johansen
Foto: Nina Glomsrud Saxrud og 4H Østfold

– Å være klubbrådgiver er en gave
Nina Glomsrud Saxrud ønsket å bidra til at andre skulle få oppleve det samme som
hun selv har opplevd. Nå er hun snart ferdig med sitt 22. år som klubbrådgiver.
På dagtid er Nina Glomsrud Saxrud
(51) landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, men kvelder
og helger bruker hun mer enn gjerne til
frivillig innsats for barn og unge i 4H.
– Drivkraften har hele tiden vært det
med organisasjonsarbeid, både for meg
selv, men også det å kunne gi 12-åringer
opplæring i hvordan man driver en
organisasjon, forteller den mangeårige

klubbrådgiveren fra FossekallenVarulven 4H i Sarpsborg i Viken fylke.

gjennomførte var nesten som en
bachelor-oppgave, minnes hun.

4H-er gjennom fem tiår
Ninas første møte med 4H var i 1978,
og siden den gang har 4H vært en viktig
del av livet.

4H-prosjektene hun hadde, og spesielt
dyrkingsprosjektene, skapte en interesse som etter hvert førte til en utdanning på den tidligere landbrukshøyskolen (nå NMBU). Men 4H-tida har
påvirket både yrkesvalg og frivillig
engasjement også.

– Jeg var «4H-nerd» som tok flere
4H-prosjekt i året for å sikre meg flere
fagskjold. Noen av prosjekta vi

Mer enn 20 år som
frivillig i 4H gir mange
gode minner. Her fra
PR-arbeid i forkant
av nordisk 4H-leir
i 2017.
26

Aktivitet // Medlemsblad for 4H Norge

NINA GLOMSRUD
SAXRUD:

ANNONSE

• Er 51 år, bor i Sarpsborg i Viken
og er mor til to 4H-ere.
• Er landbruksdirektør hos
Fylkesmannen i Oslo og Viken.
• Har plaketten fra Fossekallen 4H
i 1986.
• Har vært klubbrådgiver i 20 år.
• Har vært med på å arrangere
landsleir 1992, nordisk leir 2017
og flere fylkesleirer.
• Har sittet i klubbstyret, fylkesstyret,
valgkomité på fylkesnivå, diverse
kurskomitéer og vært ordfører
på landsmøtet.

– Organisasjonserfaringen fra 4H har
gjort at jeg har tatt på meg lederverv i
andre organisasjoner, og ikke minst
gitt meg selvtillit til å tørre å takke ja til
lederjobber. Jeg har ingen formell
lederutdanning, men jeg har plaketten,
sier direktøren, som er en del av den
øverste ledelsen hos Fylkesmannen i
Oslo og Viken.
Alle kan bidra
Nina håper flere voksne får øynene opp
for hvor viktig og givende det er å være
klubbrådgiver.

Gled deg
til det du ikke vet!
Bygg- og anleggsteknikk // Helseog oppvekstfag // Naturbruk //
Salg, service og reiseliv //
Påbygg. til gen. studiekompetanse.

Søk skoleplass på gjennestadvgs.no

– Det er ikke så mye å holde styr på som
det kan virke som, sier hun, og legger
til at man som klubbrådgiver får tett og
god oppfølging av fylkeslaget som minner
om frister og er der om man trenger hjelp.
I tillegg samles klubbrådgivere i samme
fylkeslag minst en gang per år, hvor
man blant annet lærer av hverandre.
– Klubbrådgiversamlingene som
inspirasjonsfora er rett og slett essensielt
for å få ny giv til et nytt år. I klubben
min har vi adoptert mye at det de andre
klubbene gjør, forteller hun.
Om du har lyst til å bidra, så trenger
du ikke hoppe rett inn i rollen som
klubbrådgiver heller.
– Meld deg til å være med på bålmøtet
om du er glad i friluftsliv eller si du kan
hjelpe til når det skal ordnes t-skjorter
om du har kontakter på det, er oppfordringen fra Nina.
Som klubbrådgiver er det ikke meningen
man skal drive hele klubben, men man
skal støtte og veilede klubbstyret i
driften av klubben.

– Rollen din går mer ut på å fasilitere,
forklarer Nina, og legger til at i motsetning til i en del andre fritidsaktiviteter
står du ikke på sidelinja, men er med
på det barna gjør.
Motivasjonen
Til langt opp i 20-åra tenkte den
engasjerte klubbrådgiveren at alle visst
hvordan styre- og årsmøter skal
gjennomføres.
– Etter å ha vært med på et årsmøte i
en annen organisasjon gikk det opp
for meg at det bare er i 4H man får så
god organsiasjonskompetanse i ung
alder, sier hun og legger ikke skjul på
at hun syns det er et pluss når folk som
søker jobb hos henne har plaketten.

– Ungdommene har så mye ressurser
innabords, men noen ganger må det
pleies og dyrkes frem, sier hun og
minnes forsiktige varamedlemmer som
noen år senere har stått trygt og stødig
foran et fullsatt lokale og ledet
høstfesten.
Etter to tiår som klubbrådgiver har hun
lagt ned mange timer i 4H og oppfølging av både egne og andres barn. Men
Nina er ikke i tvil om at det er verdt det.
– Det å få innblikk i ungdommens liv og
tanker, og å dytte dem til å gjøre ting
dem ellers ikke tenkte på at dem skulle
gjøre engang, for så å se dem vokse på
det – det er betalingen.

I tillegg til det å lære bort organisasjonsarbeid, er det å bidra til 4H-ernes
utvikling det som motiverer mest.
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4 H - A K T I V I T E T I K O R O N AT I D
Tekst: Beate Johansen
Foto: Familien Aabrekk

Hva gjorde de tre 15-åringene Simen, Hedda og Kristina
da koronaen kom til Norge? De startet en landsdekkende
konkurranse for å inspirere andre til å dyrke sin egen mat.
– Det begynte egentlig med en fortelling jeg skrev, hvor hovedpersonen
deltok på noe jeg kalte
«Familiefarmen», forteller Simen
Aabrekk (15) fra Hauk 4H i Vestland
fylke.
Familiefarmen
Simen er sekretær i klubben sin, og
skulle egentlig ha styrearbeid som
4H-prosjekt i år. Siden så mye av
klubbens aktiviteter måtte avlyses på
grunn av korona, syns han det ble for
lite jobb med styrevervet. En dag
snakket han med barndomsvennene
Kristina Håvik (16) og Hedda Hugvik
(15) om hva dem skulle gjøre nå når det
var korona. Da dukket ideen opp. De
tre vennene ville lage Familiefarmen
på ordentlig, ikke bare i fortellingen.
Inspirerer til dyrking
Ungdommene satt seg et mål om å
bruke koronaperioden til å inspirere
andre til å dyrke egne grønnsaker, og å
lære mer om selvberging og norsk
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matproduksjon. Inspirert av Hayday,
Farmen og 4H, startet de
Familiefarmen. Gjennom våren, sommeren og høsten har de hatt konkurranser på sosiale medier.
Drømmen var at ti familier ville delta.
Med 15 deltakende familier fra ulike
deler av landet og totalt 500 følgere i
sosiale medier, kan den kreative gjengen være svært fornøyd med årets
4H-prosjekt.
– Mange har takket for inspirasjon til
kjøkkenhagen sin, forteller 15-åringen.
Det er ikke få som har latt seg imponert
over hva de tre barndomsvennene har
fått til. Mange butikker og firmaer i
lokalsamfunnet har stilt opp med
premier, ikke minst Sogn og Fjordane
Energi, som har gitt hovedpremien på
10 000 kroner.
Egen kjøkkenhage
Simen bruker rullestol, og i år har
familien laget en rullestolvennlig

kjøkkenhage, der han blant annet
dyrker potet, fennikel, grønnkål og
brokkoli sammen med familien.
Sammen med Hedda og Kristina har
han spilt inn mange Familiefarmenfilmer i kjøkkenhagen.
– Det beste med kjøkkenhage er å
kunne spise grønnsakssuppe med
ingredienser rett fra hagen, forteller
kjøkkenhageentusiasten.
– Men grønnsakene ble fort spist opp,
så selvberginga ble ikke helt som
planlagt, avslutter han lattermildt og
drømmer om større kjøkkenhage og
videreføring av Familiefarmen.

Vi ville motivere folk
til å så frø, skaffe høner,sette
poteter og lage grønnsakshage, forteller de tre
barndomsvennene.

– Det morsomste er
å være sammen og finne
på hva vi skal gjøre videre i
prosjektet, sier Simen.

Både folk og planter
koser seg i den nydelige
kjøkkenhagen med utsikt
til både fjell og fjord.

Barndomsvennene har
fått stor oppmerksomhet
rundt det kreative
prosjektet.
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Alternativ nasjonaldagsfeiring
På grunn av koronaviruset, ble årets 17. mai-feiring annerledes
enn vi er vant med. Freidig 4H feiret pyntet to tilhengere og
feiret nasjonaldagen med bilkortesje.
– Vi ble godt lagt merke til med både musikk, sang og dans
oppe i hengerne, forteller klubbrådgiver Jarle Greibesland.

Minileir hos Bjønnspåret 4H
Bjønnspåret 4H inviterte Snåsa 4H og Øverbygda 4H til
minileir ved Tunnsjø i Trøndelag.
– Lørdag til søndag føltes ut som en hel uke, og som på alle
andre leirer var det trist å reise fra hverandre på søndagen,
sier Brita Amalie Dahl som er leder i arrangørklubben.

Foto: Vågsøy 4H

Foto: Jarle Greibestad

I løpet av helga fikk de 31 deltakerne prøve seg på alt fra volleyball, til løpekonkurranse, kubb, skotthyll og vannkrig. I
tillegg var det tid til både grilling og «bli kjent»-leker.

Vårsøg 4H på hengekøyetur
11 4H-ere fra syv
4H-klubber i
Buskerud deltok på
matkurs på FramSønju 4H-gård.
Temaet på kurset var
Naturens Skattekammer, og deltakerne lærte å fiske,
plukket bær, sopp og
nyttevekster som de
lagde deilige matretter av.
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Foto: 4H Buskerud

Naturens Skattekammer

Foto: Bjønnsporet 4H

Vårsøg 4H frå Surnadal i Møre og Romsdal fekk «koronamidler» til innkjøp av bålpanner og hengekøyer. Klubben satt
kursen mot sjølvaste Trollskogen for ein triveleg klubbhelg
under open himmel. På programmet stod fisking, lek og
tevlingar, før kvelden blei avslutta med popkorn på bål og
overnatting i dei nye hengekøyene.

Ved Husavatnet på Osterøy i
Hordaland er det laga ein
friluftspark med både tursti,
badebryggje og toalett.
Vennskapsporten 4H har sett
opp gapahuk og vore med på å
laga ein naturklatrepark på
området. Saman med andre
lokale aktørar arrangerte Vennskapsporten 4H friluftsdag for born som ikkje var på
ferietur i sommar. Deltakarane fekk både padle kano, trekke garn, sløye og steike fisk,
skyte med pil og boge, klatre i klatrepark, være med på tevling i plantekjennskap, bade
og steike lappar. Klubben fekk to nye medlemmar og mange fleire som vurderer å
melde seg inn.

Foto: Vennskapsporten 4H

Sommar på Osterøy

Skautrollet 4H fra Oppland fikk støtte
fra Totenbanken til å lage insektshotell,
fuglekasser og kjøpe verktøy.
Aspirantene og kløvermedlemmene
storkoste seg med å lage hvert sitt
insektshotell, som de fikk med hjem for
å henge på veggen.

Foto: Skautrollet 4H

Lagde insektshotell

Fjelltur for hele klubben
På slutten av hver sommer arrangerer Lågen 4H fra
Buskerud en fjelltur. I år gikk turen til Vrågåvarden
som ligger 788 meter over havet. Hele klubben
deltok, og de yngste deltakerne var seks år.

Utemøter med
Grashoppa 4H

– Vi gikk i flokk og følge, og når vi kom til Varden
var det pust i bakken med niste for de som hadde
med seg det, og ikke minst signering i bok som
ligger i kasse der oppe, forteller klubbrådgiver
klubbrådgiver Elin Helle.

Foto: Grashoppa 4H

Foto: 4H Buskerud

Foto: Lågen 4H

Grashoppa 4H i Hordaland har hatt
flere utemøter, blant annet med
kajakkpadling, padlebrett og krokett.

Trugetur på
Hardangervidda

Motorsagkurs i Buskerud

Fem 4H-ere fra Vardfen 4H i
Hordaland hadde en fantastisk
trugetur på Hardangervidda.

I september deltok seks
4H-ere på motorsagkurs i
regi av 4H Buskerud. Dette
er en dokumentert sikkerhetsopplæring med kursinstruktører fra Aktivt
Skogbruk. Tre kurs til står
for døren i løpet av høsten,
så til sammen 24 ungdommer får lært seg å bruke
motorsag og gjennomført
sitt 4H-prosjekt; «Lær deg
å bruke motorsag».

Lid 4H fra Hordaland var
på tur til Kongeparken en
sensommerdag med
strålende sol.

Nå på høsthalvåret prøver
klubben å få til så godt som
normal klubbaktivitet igjen.

Foto: Lid 4H

Foto: Vardfeen 4H

– Dette var første gang vi
møttes etter koronaen kom,
forteller klubbrådgiver Inger
Emilie Panayiotou.

Klubbtur til Kongeparken
#2 // 2020
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Vervepremie
til alle!
I november og desember trenger du kun å
verve ETT nytt medlem for å få premie! I tillegg
får alle nye medlemmer en velkomstgave.

Bli med i 4H!

Bli m

ed i

4H!

T-skjorte til alle!

Vinn tretelt!

Verv bestemor!

Klarer du å verve ETT nytt medlem i
november eller desember? Da får du
en t-skjorte! Det samme gjør den du
verver!

Klarer du å verve flest nye
medlemmer i 2020? Da vinner du
et tretelt!

I tillegg til barn og ungdom vil
vi gjerne ha med både onkel,
bestemor, foreldre og den gamle
naboen som støttemedlemmer.
Alle typer medlemmer du verver
teller like mye i konkurransen.

Verver du minst TRE nye medlemmer,
får du i tillegg en egen t-skjorte for
superververe!
Navnet ditt må oppgis som verver
ved innmelding. Egen t-skjorte for
superververe gjelder kun medlemmer
under 26 år.
PS: T-skjorta kommer i posten i
slutten av januar.

ed i

Bli m

4H!

Bli med i 4H!

For å vinne må du være under
26 år. Navnet ditt må oppgis som
verver ved innmelding.

Klubben kan vinne
premie!
Både fylkeslaget og klubben som
klarer å verve flest medlemmer får
vervepremie!

Vervekort
og plakater
følger med
bladet!

Betal nå
– få neste år gratis!
Alle som melder seg inn etter
1. september betaler årets
medlemskontingent, men får neste
års medlemskap gratis!

Meld inn nye medlemmer her:
4h.no/bli-med/

