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Det nye året
Hei og godt nyttår til dere alle! Det har nok
for mange vært ei annerledes julefeiring,
med restriksjoner og forsiktighet. Vi i 4H
Nordland sender varme tanker til de som
har hatt det vanskelig i jul -og nyttårstida.
Samtidig løfter vi blikket mot det det nye
året og har trua på at gode ting vil komme.
Nå er det er kanskje viktigere enn noen
gang å være der for hverandre, og dette er
et mål 4H og resten av frivilligheten jobber
mot. Sammen står vi han av!

En gladnyhet for klubbene
Endelig en gladnyhet! Regjeringen
viderefører ekstraordinære tiltak for
voksne i perioden 18. januar - 1. februar,
men åpner opp for barn og unge.
Følgende gjelder nå:
- Barn og unge under 20 år kan trene
og delta på fritidsaktiviteter som
normalt, både ute og inne.

- Barn og unge kan unntas fra
anbefalingen om 1 meters avstand
når det er nødvendig for å drive
med aktiviteten.

Korona-vennlig aktivitet
Her i Bodø titter endelig sola frem, og det
gir oss både en psykisk og fysisk
Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

oppkvikker😊 Sjekk ut Salten friluftsråd
sine forslag til koronavennlige uteaktiviteter her. Sjekk også ut Reinrosa 4H
sin facebook-side. Der finner dere mye
inspirasjon til aktiviteter med klubben.
Lag bål og spis kveldsmat sammen
(medlemmene tar med egen mat og
drikke). Lag refleksløype og gå på
hodelykt-tur. Kanskje kan noen voksne
eller eldre medlemmer kle seg ut og
gjemme seg i skogen med litt troll-musikk
i bakgrunnen? Kun fantasien setter
grenser😊

Styrevervkurs
På lørdag gjennomførte 4H Nordland
digitalt styrevervkurs for første gang. Våre
dyktige og kreative instruktører tok
utfordringen på strak arm og hadde et
lærerikt og artig opplegg. Flinke og
trivelige deltagere fikk lære om sine
styreverv, og er nå klare til å ta fatt på
arbeidet i klubben sitt styre😊
Gikk du glipp av styrevervkurset i
Nordland, kan du delta på kurs i 4H Troms
eller 4H Finnmark. Påmelding ligger på
hjemmesiden til 4H:
4H Troms
4H Finnmark- Påmelding kommer.
+47

ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

Medlemstall i klubbene
1. februar er fristen for å oppdatere
medlemslistene i klubbene. De som melder
seg inn eller ut av klubben må sende mail
til kontingent@4h.no. Dette er viktig for
antall lodd som sendes ut til klubbene
senere i februar.

Klubbrådgiversamling- Digitale
prosjekter
22. februar kl. 19-21.00 inviteres alle
klubbrådgivere til opplæring i digitale 4Hprosjekter. Det er dyktige Caroline
Kløvrud som står for opplæringen. Vi
oppfordrer sterkt at alle klubber stiller med
deltager! Opplæringen foregår i Microsoft
Teams, og dere får som vanlig invitasjon
på mail😊 Dersom dere har spørsmål eller
noe spesielt dere ønsker opplæring på i de
digitale prosjektene, så send en mail til
marte.brekke@4h.no. Vi sees!

Årsmøte i 4H Nordland
20. mars kl. 10-14 er det fylkesårsmøte i
4H Nordland. Årsmøtet gjennomføres
digitalt i Teams. Klubbene og 4H-gårdene
har valgt sine representanter til
fylkesårsmøte på årsmøte sine før jul, og
disse melder seg på fylkesårsmøtet på
hjemmesiden til 4H. Dersom du eller
klubben har saker du vil årsmøtet skal
behandle, sender du disse til
gretenytroen@gmail.com eller
marte.brekke@4h.no snarest før 5.mars.
Påmelding skjer på hjemmesiden til 4H
her. Påmeldingsfrist er 5.mars. Her kan du
lese vedtektene til fylkeslaget.
Vi oppfordrer klubbene og gårdene til å
sende forslag til kandidater til verv i

fylkesstyret som er på valg, til leder av
valgkomiteen Bernhard Nordlund bno@bulldozer.no. Vedlagt nyhetsbrevet
liggeren oversikt over hvem som er på valg
i år.

Søknadsmuligheter
Klubbene kan søke kulturmidler i sin
kommune. Kommunene har ulike midler
og ulike frister, så sjekk med din
kommune. 4H er også medlem i Forum for
Natur og Friluftsliv (FNF). Vedlagt
nyhetsbrevet finner dere en oversikt over
søknadsmulighetene gjennom FNF. Sjekk
ut siden dere her.

Viktige datoer
01.02- Frist for klubbene for å oppdatere
medlemslistene sine
22.02- Opplæring i digitale prosjekter for
klubbrådgivere
05.03- Saker til fylkesårsmøtet må være
innsendt før denne datoen
05.03- Påmeldingsfrist til fylkesårsmøte i
4H Nordland
20.03- Fylkesårsmøte i 4H Nordland

