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Synnøve Jørgensen
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E: synnove.jorgensen@4h.no

Region
koordinator

Anne-Berit Brovold
T: 412 07 839

E: anne-berit.brovold@4h.no

Organisasjons
rådgjevar

Linda Liem
T: 940 83 614

E: linda.liem@4h.no

Organisasjons
rådgjevar

Hei alle sammen!

Jeg håper det går bra med dere alle. Det er en rar tid vi er 
inne i, men forhåpentligvis er vi sakte men sikkert på vei 
tilbake til normalen. 4H året i år ble ikke slik vi hadde 
forventet. Jeg håper likevel at dere har fått glede av de 
alternative arrangementene som har vært. 

Vi har alle måttet tenke nytt på både jobb og skole, vi i 4H 
Rogaland har derfor i vår arrangert både klubbrådgiverkveld 
og lederkveld. Og jeg håper du benytter muligheten til å bli 
med på en litt annerledes fylkesleir.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss i fylkesstyret dersom dere 
har spørsmål eller innspill.Jeg gleder meg til vi sees igjen!

Mari Aksdal Hermansen
Leiar i 4H Rogaland

 
T: 468 61 116

E: leder.rogaland@4h.no

Frå Fylkesstyret

Besøk oss på 

sosiale medier!

https://facebook.com/4hrogaland
https://instagram.com/4hrogaland
mailto:rogaland@4h.no
https://4h.no/rogaland/


FYLKESSTYRE2020

Styremedlem

Rune Bråthen

Sigfrid Skogland
Kristjansdottir

Styremedlem

Mari Aksdal
Hermansen

Styreleder

Styremedlem

Helle Skretting

Varamedlem

Jørgen Tuen

Varamedlem

Iris Natten
Frydenlund

Varamedlem

Janne Fagerland
Sjursen

Styret skal fram til neste årsmøte lage forslag til 
hva 4H Rogaland skal finne på i 2021 og 2020. 

Dette skal bli en ny handlingsplan. 
 

Vi trenger innspill av deg!

Styremedlem

Jeanette Øyen

La oss vite hva du tenker! 
Hva er topp slik det er, hva bør 

forbedres? Noe nytt du har lyst til?

mailto:rogaland@4h.no
mailto:rogaland@4h.no
mailto:rogaland@4h.no


Prosjekt Haugen 4H 
i Stavanger

Vi har fått penger til å starte opp 4H-aktivitet 
også i Stavanger! 

Vi kommer til å ansette en prosjektleder, men 
leter nå etter 4H-ere som har lyst til å være 
med i ressursgruppa eller styringsgruppa. 

Oppstart blir i september og det skal i løpet av 
skoleåret gjennomføres ca 10 arrangement. 

Du bør være over 12 år, men ellers ingen krav.

Høres det spennende ut?
Ta kontakt med oss og

meld din interesse!!

H
U
RRA

!!

mailto:rogaland@4h.no
mailto:rogaland@4h.no
mailto:rogaland@4h.no


Klubbrådgiversamling 
Nesten 100 klubbrådgivere var samlet 
for felles inspirasjon og motivasjon på 
Ryfylke Fjordhotel på Sand på årets 
Klubbrådgiversamling 10.-12.januar. 

Jobbing i grupper på 
tvers av klubbene 
skaper nye kontakter

Førstehjelpskurs av 
Frode Risa var populært

Samlingen ble avsluttet 

med et strålende foredrag 

av Henning Aarekol

Klubbrådgivere deler 
erfaringer med å være 

arrangør

Her er fylkesleder Mari 
Aksdal Hermansen i sving



MINKLUBBEN
Fjellbygda 4H fekk 
innsatspokalen frå Sandnes 
kommune. Peder Levang og 
Jon Gjesdal tok imot prisen 
fra ordfører Stanley Wirak.

Utstein 4H har samla 
inn over 45 000 kr til 
Kreftomsorg Rogaland.

Klikk og les mer

Fra Instagram 

#4hrogaland

Frøy 4H 
Under åpen himmel

Firkløveren 4H på 

styrevervkurs

Vigre 4H 4H på styrevervkurs

https://4h.no/aktuelt/utstein-4h-samlet-inn-penger-til-kreftomsorg-rogaland-article8015-1026.html
https://4h.no/aktuelt/utstein-4h-samlet-inn-penger-til-kreftomsorg-rogaland-article8015-1026.html
https://4h.no/aktuelt/utstein-4h-samlet-inn-penger-til-kreftomsorg-rogaland-article8015-1026.html
https://www.instagram.com/explore/tags/4hrogaland/
https://www.instagram.com/explore/tags/4hrogaland/
https://www.instagram.com/p/B_t-Q21DILQ/
https://www.instagram.com/p/B_t-Q21DILQ/
https://www.instagram.com/p/B8oRx-fjQCv/
https://www.instagram.com/p/B8oRx-fjQCv/
https://www.instagram.com/p/B8o0BwJHEFK/
https://www.instagram.com/p/B8o0BwJHEFK/


Vil du ha en pennevenn 
i USA i sommer?
Over 200 amerikanske 4H-ere ønsker seg 
pennevenner i sommer – også fra Norge. 

Er du nysgjerrig på hva amerikansk 
ungdom lever, vil du ha en pennevenn for 
sommeren?

Da er dette tilbudet for deg mellom 12 og 18 år. 

Her har du en gyllen til å bli kjent med en 4H-er fra 
«landet som oppfant 4H» - selv om landegrensene 
er stengt.

Det er gratis å bli med på sommerens pennevenn-
program, men meld deg på innen 5. juni!

Klikk her for 

mer informasjon 

og påmelding!

https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-pennevenn-i-usa-i-sommer-article17989-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-pennevenn-i-usa-i-sommer-article17989-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-pennevenn-i-usa-i-sommer-article17989-28.html


Styrevervkurs og 
årsmøte 2020

Eit vellukka styrevervkurs fant 
plass 14.-15. februar i Skjold 
Arena i Vindafjord. Med 7 ulike 
kurs var det mye læring både 
inne og ute. 

Årsmøtet blir gjennomført 16. 
februar. Mer enn 50 delegater 
og ca 80 observatører tok del 
på årsmøte.

Årets klubb var Vigre 4H og 
Ørnen 4H vant Drømmedagen.

Sjå kven er 

valt inn i 

fylkesstyret!

Bilete frå styrevervkurs og årsmøte



T A K K  F O R  S T Ø T T E  
T I L  

S T Y R E V E R V K U R S

https://haugesund-sparebank.no/


PROSJEKTMITT
digitaledigitale

Navn:  Sine Bøe 
Alder:  Snart 13 år
Klubb:   Frøy 4H på Orstad/Kverneland
Prosjekt: Fletting 

Sine vil lære seg å bli en bedre «fletter» samt å lære seg flere 
fletteteknikker. Hun har fått låne boken til flettemamma og et 
frisørhode av naboen som er frisør. 

Hun har allerede lagt inn bilder i prosjektet og synes det er 
kjekt å kunne legge inn bilder etter hvert som hun jobber med 
prosjektet.



PROSJEKTMITT
digitaledigitale

Navn:  Nora Erga Brunes
Alder:  13 år
Klubb:   Frøy 4H, Orstad/Kverneland
Prosjekt: Akvarellmaling 

Nora har valgt akvarellmaling som prosjekt fordi hun liker å male 
og ønsker å bli enda flinkere til å lage fine bilder. 

I forbindelse med prosjektet har Nora opprettet egen side på 
Instagram som heter aquarelle_painting. Hun har veldig lyst på 
flere følgere!

https://instagram.com/aquarelle_painting


Klikk her for å sende 
inn nye forslag til 
oppdragsbanken

Den grønne skolen er en gratis ressursside med 
aktiviteter og pedagogiske opplegg innen naturbruk, 
landbruk, og friluftsliv. Nettsiden er resultatet av et 
samarbeid mellom Norges Bondelag og 4H Norge.

Bruk også Den grønne skolen!

Sommaren er tid for 
uteliv! 

 
Her er nokre tips frå 

oppdragsbanken. 

Skal du lage 
sjokoladekake i 
appelsin?

Eller hjelper du 
miljøet med ein 
ryddeaksjon?

Klikk på bilete, så kjem du til oppdraget! 

OPPDRAGSBANKENFRÅ

https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://dengronneskolen.no/
https://dengronneskolen.no/
https://4h.no/oppdragsbanken/sjokoladekake-i-appelsin-article12595-953.html
https://4h.no/oppdragsbanken/ryddeaksjon-article1513-953.html


Ut på tur,  aldri  sur

restevenn.no

Tacoen fra i går, eller dagen før, blir super turmat i 

sekken. Bruk lefserester som wraps, putt inn 

grønnsaker, kjøttrester, kokt ris, linser, bønner osv. 

Egentlig er det bare fantasien som begrenser. 

 

Lag pannekakerøre med rester av rømme og 

brune bananer. Lag røren på forhånd, putt den i 

en flaske og ta med en liten tur-stekepanne og en 

primus ….. en god oppskrift fins på 

matpaabordet.no.

Ingenting smaker vel bedre enn et godt 
måltid når man er på tur.

Husk bålforbudet mellom 
15. april. og 15. sept.

OBS!

https://restevenn.no/
https://restevenn.no/
https://matpaabordet.no/2011/02/26/pannekaker-med-banan-og-romme/


Digital Fylkesleir

Det trekt ut fine premier av de som har gått flest 
turer og de som lastet opp turbilder på Instagram 

tagget #4hfylkesleir2020 innen 31.august.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å 
overnatte i egen hage for å få noe 
av leirfølelsen, helgen 12.-14.juni.

I stedet for vanlige aktiviteter har vi 
laget til en turutfordring, som kan 
gjennomføres hele sommeren. 

Fylkesleiren går digitalt dette året!

Gå en tur 
alene eller 

sammen til ett 
eller flere av 
våre turmål.

Vi starter fredag 12.juni 
med en direktesending 
med Kahoot!

Dette blir gøy; så bli med!

Turene  publisert på 4h.no/rogaland.

https://4h.no/rogaland/
https://4h.no/arrangementer/turutfordring-sommeren-2020-article20703-1025.html?instance=0


Tr ygg 4H-aktivitet

4H-arar er ulike. Nokre er redd for smitte. 
Kanskje har dei nokon nære som er alvorleg 
sjuk. Andre er ikkje bekymra i det heile tatt. 
Alle skal føle seg trygge som deltakar på eit 
4H-arrangement. 

Det er arrangøren sitt ansvar å gjere 
deltakarane så trygge som mogleg. Dersom 
noko likevel skulle skje, bør vi ha tenkt 
gjennom kva vi skal gjere. 

Smittevernreglane endrar seg frå dag til 

dag. Skal klubben din invitere til aktivitet, er 

det viktig at de les siste oppdatert info. 

Er de framleis usikre på kva som er lurt, ta 

kontakt med smittevernkontoret i 

kommunen. 

4H sine rettlingslinjer for fysiske 
møter og aktiviteter

FHI retningslinger for idrett og 
organiserte fritidsaktiviteter

Vern mot korona-smitte skal vi 
ta på alvor. 

https://4h.no/nyhetsarkiv/4h-sine-retningslinjer-for-fysiske-moter-og-aktiviteter-fremover-article17986-28.html
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/

