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Hilsen fra fylkesstyret 

2020 går over i historien som et veldig spesielt år – det året vi måtte holde avstand, da 
mange aktiviteter ble avlyst og alt ble annerledes. I fylkesstyret har vi blitt gode på å bruke 
videokonferanseverktøy og mange medlemmer har tatt i bruk den nye digitale 
prosjektplattformen. Klubbene følges opp via telefon og det er jevnlig teamsmøter med 
klubbrådgiverne i landsdelen. Verden går videre på en ny måte, på godt og ondt. 

Vi setter stor pris på Ingeborg og Marte på fylkeskontoret, og de andre ansatte i landsdelen. 
De informerer og veileder, svarer på spørsmål og løser problemer. De er til stor hjelp for oss 
i fylkesstyret, for 4H-gårdene og for klubbene! 

Fylkesstyret har månedlige møter der vi følger med på økonomi, medlemsutvikling og 
aktivitetene på fylkeskontoret, men vi har bare hatt ett møte med fysisk frammøte. Vi har 
ikke vært på leir eller høstfester og fylkesårsmøtet ble gjennomført som videokonferanse. 

Det er et savn å ikke kunne møtes, sitte sammen og utvikle fellesskapet med småprat over 
bordet og aktiviteter sammen. Vi gleder oss til å kunne treffes oftere i framtida! 

Samtidig som vi har måttet lære oss å jobbe annerledes har vi sett framover. Vi har jobbet 
med interne rutiner, arbeidsfordeling mellom ansatte og styret og planer for arrangementer. 
Vi har tatt initiativ til et pilotprosjekt om inkludering og har fått støtte fra sentralstyret til det. Vi 
gleder oss til å være med å finne nye måter å jobbe på for å nå ut til flere og for å øke 
mangfoldet i klubbene! 

Annerledesåret da vi var sammen på avstand 
Det tok litt tid før vi forsto alvoret etter at Covid19-pandemien kom til Norge etter vinterferien, 
med turister som hadde vært i alpene på ski. 12. mars ble landet mer eller mindre stengt ned 
og i april bestemte landsstyret at all 4H-aktivitet skulle avlyses i sommer. 

Landsleiren vi skulle ha arrangert i Bodø 6.-12. juli, og all annen nasjonal- og fylkesaktivitet i 
sommer ble avlyst av landsstyret. Vi hadde lagt ned mye arbeid i planleggingen og hadde alt 
klart da nedstengingen kom. 

4H Norge hadde mange digitale klubbkvelder i vår og i sommer, der klubber i hele landet tok 
oss med på aktivitet på avstand. 

Utover høsten kom klubbene og 4H-gårdene i gang med vanlig aktivitet – med gode rutiner 
for håndhygiene, avstand og registrering av deltakere for å forebygge smittespredning. 

Takk! 
Takk til alle tillitsvalgte, klubbrådgivere, 4H-gårder, aktivitetsledere, foreldre og alle andre 
som har gjort det mulig å drive klubbene og 4H-gårdene våre dette året! Med kreativ tenking, 
avstand og hygienetiltak har dere lagt til rette for at medlemmene i klubbene fortsatt kan 
oppleve fellesskap, mestring og læring på egne premisser. 

Når årsmeldinga blir skrevet er vi inne i en ny toukers nedstenging uten møter innendørs. 
Vaksinene er på vei og vi ser lys i tunnelen. Vi gleder oss til å treffe dere igjen og til vi kan ta 
hverandre i hånda, klemme og være sammen som før! 
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Fylkesårsmøtet 

Fylkesårsmøtet ble gjennomført 28. mars 2020, som videokonferanse på grunn av Covid19-
pandemien. Takk til årsmøte ordfører Anders Høgdall Mørk og Margrethe Ulvøy Renolen 
som gjennomførte vår første digitale årsmøtet med glans.                                  

Innkomne saker 

Støtte til 4H Gambias kamp mot koronapandemien 
Det ble vedtatt å støtte Gambia 4H med kr 12 000 til kampen mot koronasmitte.  

Vervestrategi for 2020 og 2021 
Vervestrategien ble diskutert på årsmøtet og ferdigstilt av fylkesstyret i mai 2020. 

Mål 2019 2020 2021 Slik skal vi nå målet 
Øke antall medlemmer 

424 450 500 
Premiere klubber som når verve mål 
fastsatt av fylkesstyret (justering av 
mål for 2019) 

Øke antall klubber 

19 21 23 

Jobber med mulige klubber i, 
Bodøsjøen, Valnesfjord og 
gjenoppliving av Framtidsvon (Nesna). 
Ansatte og klubbkontakter planlegger 
oppstart i august. 

Øke antall 4H-gårder 
7 10 12 

Valnesfjord, Marka (Vefsn) og Bodø 
(Ersvika). Ansatte følger opp. 

Øke antall deltakere på 
styrevervskurs 68 60 80 

Bruke bilder og film fra 2020 for 
promotering til klubbene. Arbeidsfrist 1. 
november. Ansvarlig: Jonatan Ottesen 

Øke antall deltakere på 
kurs for klubbrådgivere 

0 15 20 

Bruke månedsvise klubbrådgivermøter 
på teams til dialog og informasjon. 
Vektlegge å samle informasjon i 
månedlige Nyhetsbrev. 

Øke antall deltakere på 
aspirantleir 

0   

Avhengig av at klubbene arrangerer. 
Fylkesstyret motiverer og hjelper til. 
Viktig å få ut informasjon om hva det er 
lov å gjøre og oppfordre til aktivitet 
innenfor rammene som er gitt med 
tanke på smitteverntiltak. 

Øke antall deltakere på 
fylkesleir 

46 0 60 

Bruke fylkesarrangementer vinteren 
2021 til å få ut informasjon og så opp 
engasjementet. Få ut program og 
invitasjon tidlig. 

Øke antallet deltakere 
på årsmøtet   40 

Reiseutjamning eller reisestøtte 
Allsidige og gode aktiviteter 

Øke antall deltakere på 
landsleir / nordisk leir 23 100 40 

Felles buss. Bruke sosiale medier, 
reposte informasjon. 
Tidlig ut med informasjon. 
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Fylkesstyret  

Fylkesstyret i 4H Nordland har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Styret 

Grete Nytrøen Kvavik             Fylkesleder          Færingen 4H, Bodø. Valgt for ett år. 

Therese Hofstad-Fjellet          Styremedlem       Syv Søstre 4H, Alstahaug (ikke på valg). 

Helle Løkås                        Styremedlem       Solsikken 4H, Dønna (ikke på valg). 

Miriam Daae Ottesen             Styremedlem        Regnbuen 4H, Hadsel. Valgt for to år.  

Natalie Temre Mathisen Styremedlem        Syv søstre 4H, Alstahaug. Valgt for to år. 

 

Vararepresentanter 

1. Emma Sofie Henriksen Sørgjerd, Syv Søstre 4H, Alstahaug. Valgt for ett år. 

2. Ragnhild Kvavik, Færingen 4H, Bodø. Valgt for ett år. 

3. Jonatan Ottesen, NØFF. Valgt for ett år. 

 

Ordfører i årsmøtet 

Anders Høgdall Mørk                                        Gå på 4H, Alstahaug, valgt for ett år. 

Margrethe Ulvøy Renolen                                  NØFF/Bodin 4H, Bodø, Valgt for ett år. 
 

Fylkesstyret har valgt Miriam Daae Ottesen til nestleder.  

Fylkesstyret har hatt månedlige videokonferansemøter og bare en fysisk styresamling i 
2020. Styret har behandlet 41 saker dette året. Alumnklubben NØFFs leder Anne Marit 
Benjaminsen og sentralstyremedlem Raymond Kirknes er blitt innkalt til og har deltatt i de 
fleste styremøtene. 

   

 
Fylkesstyret 2020  

Jonatan Ottesen 
Emma Sofie Sørgjerd Henriksen 
Ragnhild Kvavik 
Miriam D. Ottesen 
Ingeborg Tangeraas 
Therese Hofstad-Fjellet 
Natalie Temre Mathisen 
Anne Marit Benjaminsen 
Helle Løkås.  
(og rådgiveren vår Ingeborg Tangeraas) 
Fylkesleder Grete Nytrøen Kvavik var ikke til 
stede da bildet ble tatt 
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Ansatte 
4H Nordland har 1,4 årsverk. Ingeborg Tangeraas har full stilling som rådgiver og Marte 
Brekke er ansatt som organisasjonsrådgiver i 40%. Regionleder er Anne Kari Eliassen. 

Ingeborg sin lønn ble finansiert via midler til landsleir, fagrådgiver for 4H-gård Norge og 
prosjektleder for 4H-gård Nord.  

 

 

Til venstre Ingeborg Tangeraas, til høyre Marte Brekke. 

 

  



5 
 

4H-klubbene 

2021 var det 21 klubber i fylket, medregnet 3 sommerklubber. I tillegg kommer 
alumnklubben NØFF 4H. Ingen av klubbene har nådd målene for medlemstall som var satt i 
2019, men det skal nevnes at det har vært vanskelig å verve medlemmer dette året.  

Det er startet en ny klubb i Valnesfjord (Fauske). Klubben heter Polarstjerna og har 13 
medlemmer.  

Klubbene i Nordland Sted Medlemmer 

17200 Hatten 4H* Bindal  19  

18003 Regnbuen 4H Sortland  17  

18005 Rask 4H Kjeldebotn 11  

18006 Gå På 4H Mindland 12  

18009 Håpet 4H Herringen 9  

18013 Aktiv 4H Hattfjelldal  14  

18015 Svint 4H Leirfjord  10  

18017 Nordlys 4H Nesna  16  

18018 Susna 4H Hattfjelldal  12  

18025 Solsikken 4H Løkta 16  

18028 Syv søstre 4H Søvik  17  

18034 Ræka 4H Sortland  10  

18036 Bodin 4H-Klubb Bodø  36  

18052 Selhornet 4H Bjerka  9  

18073 Færingen 4H Bodø  15  

18035 Grei 4H  Vefsn 10 

18033 Leirklompen 4H Hemnes  17  

18078 Fjellros 4H Mo i Rana  4  

  18080 Polarstjerna 4H  Valnesfjord  7  

18500 N.Ø.F.F. Alumnklubben  48  

Sommerklubb Bodø Bodin  44  

Sommerklubb Ljønes  Medtigården  3  

Sommerklubb Givær  Givær  30  

Summer  376  

Antall kløvermedlemmer klubbene  41  

* Administreres av 4H Trøndelag  



6 
 

Aktivitet i klubbene 
Dette året har klubbene virkelig fått brukt fantasien for å finne aktiviteter som kan gjøres 
innenfor smittevernreglene. Loddsalg har vi sett mange nye og kreative varianter på, salg 
over sosiale medier, stand på nærbutikken etc. Det virker som flere klubber har hatt flere 
utemøter dette året, da det har vært lettest for å holde avstand til hverandre ute. Mange har 
også hatt digitale klubbkvelder. Klubbrådgiverne har fått tilbud om digitale møter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileum i klubbene – vi gratulerer! 
 
NØFF – Nordlands Øverste Freidige 4H alumner - 30 år 
Gå På 4H, Alstahaug, 65 år 
Svint 4H, Leirfjord, 65 år 
Nordlys 4H, Nesna, 60 år 
Hatten 4H, Bindal, 40 år 

Den nye klubben i Valnesfjord (Fauske) har fått navnet 
Polarstjerna 4H. Fotograf: Frode Amundsen 

Færingen 4H hadde koronatilpasset kafè i Bodø. 
Her ble det servert med hansker gjennom vinduet.  
Fotograf: Grete Nytrøen Kvavik 

Torske ble med Færingen 4H på fisketur i sommer. 
Fotograf: Magne Roar Kvavik 
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4H-gårder 
Det var syv 4H-gårder i Nordland i 2020: 

Navn Kommune Etableringsår 

Bodin  Bodø  1998  

Fjellvang  Rana  2013  

Solbakken  Nesna  2015  

Solvoll  Alstahaug  2006  

Sjøbakken  Leirfjord  2013  

Givær  Bodø  2017  

Medtigården  Bodø  2018  

 
I sommer arrangerte tre av 4H-gårdene Sommerklubb. På Givær og Medtigården var det 
Sommerklubb med overnatting og de melder om veldig fornøyde deltakere.  
Bodin har arrangert Sommerklubb i mange år, og arrangerer uten overnatting, også her med 
mange gode tilbakemeldinger. I år hadde Bodin ei uke mindre pga. at de skulle være 
verstsskap for landsleiren.  
 
Vi er glade for at mange barn fikk et tilbud på gårdene da svært mange andre tilbud var 
stengt pga. koronaen. 
 
Det årlige åpne arrangementet Gøy på landet ble dessverre avlyst for de fleste gårdene, 
men på Sjøbakken i Leirfjord fikk de til en koronatilpasset åpen aktivitetsdag. Familien på 
Sjøbakken stilte også opp som arena da fylkesstyret hadde samling i Sandnessjøen i 
september. 4H-gårdene fikk tilbud om digitale møter da flere fysiske møter ble avlyst. 
 

Vi takker gårdene for alle små og store 
aktiviteter. Dere er viktige for mange i 
lokalmiljøet og viktige for å gjøre 
organisasjonen synlig og vise fram 4H sine 
verdier. 
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Kurs og leirer 

Styrevervskurs 17.-19. januar på Bodø videregående skole  
Vi hadde 5 forskjellige kurs der vi fikk fylt opp alle kursene med deltagere. Vi hadde også 
felles aktiviteter, måltider og kveldsunderholdning. Det stilte mange opp i teknisk komité som 
sørget for at alle fikk mat og hadde det bra. Det var 62 deltakere på kursene. 

Leder 
Instruktører: Anne-Marit Benjaminsen og Natalie Temre Mathisen (aspirant) 

Kasserer 
Instruktører: Emma Sørgjerd og Miriam Eidstø (aspirant) 

Sekretær 
Instruktører: Dina Henriette Hines 

Styremedlem 
Therese Hofstad-Fjellet og Brage Nyheim (aspirant) 

Trivselsagent 
Helle Løkås og Johan Tollefsen (aspirant) 

ÅLVÅGS: Hva lærer man i 4H og på DAF-kurs?  
Her skulle deltakerne bruke det de har lært på kurs og samarbeide for å lage en film som 
skal promotere 4H Nordland, samt vise hva 4H er og betyr for dem. Før filmingen begynte 
skulle de skrive ned en plan som må godkjennes av lederne på ÅLVÅGS (Helle Løkås og to 
fra teknisk). Kursledere ble også fordelt på de ulike gruppene for å kunne bistå med hjelp og 
tips. Filmene ble vist som en del av kveldsunderholdning. Bilder: Anne Marit Benjaminsen. 
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Leirer 

Planlagt landsleir i Bodø måtte avlyses 
Landsleiren som var planlagt måtte avlyses som det meste annet 
i 2020. Leiren skulle vært på Rønvikjordene i Bodø 6.-12. juli. 

Programmet, aktivitetene, underholdning, mat og logistikk var for 
det meste planlagt. Påmeldingen ble utsatt da landet stengte ned 
og avlysning ble bestemt av landsstyret i april. 

 

Mange 4H-
ungdommer, 
foreldre og andre frivillige deltok i planlegging 
av leiren og hadde satt av leiruka og dagene 
i forkant for å lage tidenes beste leir. 

Leirsjefer var Nikolai Thorsen Lagesen og 
Mona Karin Øyen Sæterstad. I 
hovedkomiteen satt også fylkesleder Grete, 
NØFF-leder Anne Marit, Ingeborg og Marte 
fra 4H-kontoret, Anne Kari (regionleder i 4H), 
Miriam og Emma fra fylkesstyret.  

 
 

 

Som plaster på såret solgte vi leireffekter med avlystlogo: 
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Landsleirminner fra en avlyst leir! 

Landsleiren i Bodø ble avlyst på grunn av koronapandemien, men vi fikk likevel beholde 
noen flotte leirminner som ble sponset av Nordenfjeldske Bykreditts stiftelse. Alle jordene på 
leirområdet får opplysningsskilt på norsk og samisk. Stedsnavnarven er både spor etter 
levde liv og viser et levende landbruk, dyrkings- og beitemuligheter.  
4H fikk hjelp fra kunnskapsrike ressurspersoner i landbruket i Bodø for å finne alle de riktige 
navnene. Vi mener det er viktig at ikke navnene går i glemmeboken fordi de gir oss verdifull 
lokalhistorisk kunnskap og kan gi interessante opplysninger om vår egen kultur, blant annet 
om språk, bosetning og arbeidsliv i landbruket.  

Skiltene er også oversatt til samisk ved velvillig hjelp fra Stormen samiske senter der et av 
målene er å synliggjøre og alminneliggjøre samisk tilstedeværelse. Ungdommene i 4H synes 
det var spennende å lære at Bodø har en over 1000 år gammel samisk historie. Derfor 
valgte de å ønske velkommen til Bodø/ Båddådjo og satte samisk matlaging, konsert med 
ISAK, doudje mm på programmet for landsleiren. Dette vakte stor begeistring da 
programmet ble presentert i resten av landet, og mange unge viste interesse for å lære mer.  

Oppsetting av tradisjonsbygget skjeltersjå skulle være leiraktivitet, men ble likevel et flott leirminne på Bodin 4H-
gård. Et hus oppført i denne teknikken er som et laftehus, men deler av veggene er utfylt med stående planker. 
Byggeteknikken er materialbesparende, og ble særlig benyttet til uthus nord i landet, særlig i Nordland fylke. 
Skjeltersjåen brukes til lagring av høy og ved, og kan være hvilebu og ly for vær og vind. Foto 4H Nordland 
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Andre arrangementer i fylket 

Regionmøter 

Rådgiver Ingeborg og nestleder Miriam hadde møte med Ræka og Regnbuen i Sortland i 
november. Tema for møtet var status i klubbene og om medlemsregisteret. I tillegg var det 
nye inkluderingsprosjektet tema.  

Fylkesstyret inviterte ledere og klubbrådgivere fra Syv Søstre 4H og Grei 4H til møte og 
middag i Sandnessjøen 26. september i forbindelse med styremøtet der den helga. 
Medlemsutvikling og status i klubbene var tema der.  

Under åpen himmel – 4H-dagen 

4. mai er 4H-dagen. I 2020 ble den markert med overnatting under åpen himmel helga 1.-3. 
mai, men uten samling av medlemmene i klubbene.  

Det var fotokonkurranse for medlemmer som sov ute. Vinnerne som fikk hvert sitt 4H-
sitteunderlag var 
Anne Marit Benjaminsen, NØFF. 
Henning O. H. Skaldehaug, Færingen 4H. 
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Årsmøte i N4HA norske 4H-alumner 

NØFF var vertskap for N4HAs aktivitetshelg og årsmøte i Bodø 2.-4. oktober. 

 

Alumnklubben NØFF 

Man kan se på året som har gått på mange måter. Selv om NØFF ikke har fått gjennomført 
alle planene som vi la, så fikk vi likevel vist frem Bodø for landet. I år er det ekstra viktig å 
tenke på hva som man faktisk fikk gjennomført i stedet for å se negativt på ting. Vi var 
heldige og fikk lov til å arrangere det ekstra ordinære landsmøtet til N4HA. Det ble Bli-med 
dans, rib-tur og en reise tilbake i tid på Tyvsjyen.  
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Representasjon  
 

4H Nordland har vært representert av Benedicte A. K. T. Wærstad i valgkomiteen til 4H 
Norge i 2020. 

Medlemmer fra fylket som har deltatt på nasjonale kurs og 
møter i løpet av året: 

Therese Hofstad-Fjellet og Grete Nytrøen Kvavik deltok på 
landsmøtet i 4H Norge 18.-20. september. Landsmøtet skulle 
vært gjennomført i forkant av landsleiren, men ble flyttet på 
grunn av pandemien og avlysning av sommeraktivitet, til 
Gardermoen i september. Under landsmøtemiddagen fikk vi 
diplom for Beste landsleir du ikke var på. 

 

 

 

Dina Hines og Brage Nyheim deltok på kursinstruktørkurs i 2019 og -20.  

Amalie Mannsverk og Ragnhild Kvavik deltok på digitalt kursinstruktørkurs i oktober 2020 og 
fullfører instruktørutdanningen i 2021.  

Anne Marit Benjaminsen representerer 4H Nordland i styret til Jordvern Nordland. 

Grete Nytrøen Kvavik deltok på årsmøtet i Forum for Natur og Friluftsliv, Nordland, og ble 
valgt inn i valgkomiteen der. 

Miriam Ottesen skulle representere 4H Nordland på årsmøtene til Nordland bygdekvinnelag 
og Nordland Bonde- og Småbrukarlag, men møtene ble digitale og uten gjester denne 
gangen. 

Eirin Bjune fra Medtigården 4H-gård er styremedlem i 4H-gård Norge. 

Finn Arne Almås fra Bodin 4H-gård var årsmøteordfører for 4H-gård Norge. 

Eirin Bjune var Nordlands representant i styringsgruppen for prosjektet 4H-gård Nord.   

Ingeborg Tangeraas deltok i arbeidsgruppen for urbant landbruk, var 4H Norges 
representant for planlegging av landsleir og var styreleder i European Federation of City 
Farms. 

Grete Nytrøen Kvavik deltok på årsmøte i Nordland landbruksselskap og på 
representantskapsmøte i Bodin 4H-gård. 
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Synliggjøring av 4H Nordland 

Nettsiden www.4H.no/nordland holdes oppdatert med 
informasjon om arrangementer og nyhetsbrev fra 
fylkeskontoret.  

Nyhetsbrev blir sendt ut fra fylkeskontoret hver måned, med 
informasjon fra fylkeskontoret, fylkesstyret og 4H Norge. 

Vi har brukt Instagram, facebook og snapchat i perioder 
også i 2020. Spesielt til å gjøre arrangementer kjent 
(styrevervskurs i 2020 og 2021, Under åpen himmel, 
årsmøtet og sommerklubbene). Vi har delt informasjon fra 
4H Norge og oppfordring til å delta på digitale klubbkvelder i 
sommer. 

Landsleirmaskoten 
Torske ble sendt rundt i landet for å skape blest om 
landsleiren. Han var på besøk i flere fylker og klubber 
fra desember 2019 til mars 2020 da han ble liggende i 
karantene på 4H-kontoret på Lillehammer. På 
Torskes Instagramprofil 4Htorsken kan du se bilder 
fra reisen hans. Torske fikk 268 følgere på Instagram. 

 

 

 

 

Vi hadde også en konkurranse på facebooksiden til landsleiren hver uke i vinter, med 
leireffekter som premie.  
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Internasjonalt 
I 2020 ble dessverre alt av utveksling avlyst på grunn av pandemien.  

Samarbeid 

Regionsamarbeidet i Nord  
4H i Nordland, Troms og Finnmark har samarbeidet og har regelmessig kontakt. De fem 
ansatte i regionen har jevnlig digitale møter, og fikk også møttes fysisk i Bodø i september. 
Vi hjelper hverandre, deler prosjekter og ideer og samarbeider om arrangement, aktiviteter, 
informasjon og prosjekt.  

 
Inkluderingsprosjektet 
4H Nordland sitt fylkesstyre vedtok i juni å jobbe systematisk med inkludering. Deretter 
sendte vi 4H Norges sentralstyre informasjon om inkluderingsprosjektet og ba om 
samarbeid.  
Fylkesstyret valgte ut Hadsel, Nesna og Bodø som arena for grønn inkludering.  
Navnet på aktivitetene i 2021 fikk navnet Sammen er vi mange.  
Vi har hatt møter med Norges Bygdekvinnelag, kommunene, landbruksorganisasjonene, 
minoritetsrådgiver og flere for å planlegge aktiviteter.  
I Hadsel samarbeider vi med kommunen, flykningstjenesten, bygdekvinnelaget og lokale 
frivillige mennesker. 
I Bodø samarbeider vi med kommunens arbeid innen urbant landbruk, 4H-klubbene, 4H-
gårdene, besøkshager, andelslandbruk og parsellhager.  
På Nesna har vi startet samarbeidet vi med kommunen, lokalt 4H-miljø, museet, hagelaget 
og andre frivillige organisasjoner. 
Et viktig mål er å gjenoppstarte Framtidsvon 4H-klubb, starte klubb i Hadsel og rekruttere 
medlemmer til eksisterende klubber. 
 

 
Foto: 4H Nordland 
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4H-gårdsprosjektet i Nord 
Ved årsskifte 2020 var vi et halvt år inn i det toårige prosjektsamarbeidet mellom Nordland, 
Troms og Finnmark for å få flere 4H-gårder med mer aktivitet og bedre nettverk. Pga 
koronasituasjonen ble de fleste fysiske møtene og studieturene utsatt og avlyst, men vi fikk 
en flott tur til Givær 4H-gård i Bodø i juni. Ellers har det vært digitale møter med fagtema og 
individuell oppfølging av etablerte og potensielle nye gårder. Ingen nye 4H-gårder ble 
godkjent i 2020, men flere ligger på vent (Vefsn, Valnesfjord, Sandnessjøen og Bodø) 
Arbeidet med å lage en ABC for besøksgårder er startet opp.  
 

 
Besøk på andre 4H-gårder er viktig for 4H-gårdenes nettverk. Her blir lamaer luftet på 4H-gården Søstrene Kjevik 
i Agder.. 

Finansiering 

4H Nordland sitt regnskap er ført av Salten Regnskapslag og revisjon utføres av 
Revisjonsfirma EY. Drift og prosjekt er finansiert via medlemskontingent, deltakeravgifter, 
landslotteri og er støttet økonomisk av: 
 
 Nordland Fylkeskommune 
 Nordland Barne- og Ungdomsråd (NOBUR) 
 Fylkesmannen i Nordland 
 Samvirkeorganisasjonene i landbruket 
 Studieforbundet Natur og Miljø 
 4H sentralt 
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4H Nordlands samarbeidspartnere 
 Fylkesmannen  
 Nordland fylkeskommune 
 Nordland barne- og ungdomsråd (NOBUR) 
 Forum for natur- og friluftsliv (FNF Nordland) 
 Studieforbundet Natur og Miljø/ VOFO 
 Gårdsopplevelser Nord BA 
 Inn på tunet 
 4H-gård Norge 
 European Federation of City Farms (EFCF) 
 Faglagene i landbruket; NBS, NB, OIKOS, skogselskap og bygdekvinnelag 
 Nordland landbruksselskap 
 Kystlagene (Forbundet Kysten) 
 Husflidslagene 
 Hageselskapene 
 Jeger og Fisk 
 Fiskarlagene 
 Gjensidige, Landkreditt Bank og Sparebankene 
 Aktuell museer 
 Unge kokker 
 Engasjerte enkeltpersoner, lokale lag og organisasjoner 
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Plakettmottakere i 4H-klubbene i Nordland i 2020  

Færingen 4H, Bodø 
Amalie Mannsverk  
Ragnhild Kvavik  

Syv Søstre 4H, Alstahaug 
Natalie Temre Mathisen  
Espen Ottesen  
Sara Lavine Dimmeldal  

Svint 4H, Leirfjord 
Lotte Ravnå 

Solsikken 4H, Dønna 
Kim Arthur Johansen 

Hatten 4H, Bindal 
Oda Martine Dahlberg Myrvang  

Gå på 4H, Alstahaug 
Silas Mørk 

Susna 4H, Hattfjelldal 
Dina Daleng Sjåvik 

Nordlys 4H, Nesna 
Mathias Brox Sandnes 
Benjamin Vesterdal Lillevik 

 
Natalie Temre, Sara Lavine Dimmeldal, Espen Ottesen 
Syv søstre 4H 

 

 

 

 

Lotte Ravnå, Svint 4H 

Silas Mørk, Gå på 4H 

Mathias Brox Sandnes og Benjamin Lillevik, 
Nordlys 4H 


