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SAMHOLD

• MELLOM DE ELDSTE I KLUBBEN

• MELLOM DE ELDSTE OG DE YNGRE

• ASPIRANTLEDERE HVERT ÅR

• SAMSPILLET GÅR I ARV TIL NYE MEDLEMMER

• ENGASJERTE «NØKKELPERSONER» - LIMET I 
GRUPPA



LEIR

• LEIRGLEDEN MÅ ERFARES TIDLIG – ÅRETS 
HØYDEPUNKT

• GJØR EN STOR INNSATS FOR Å FÅ MED MANGE 
PÅ LEIR

• EN AV KLUBBRÅDGIVERNE HAR SOM OPPGAVE 
Å SELGE INN DELTAGELSE PÅ LEIR OG KURS



SPENNENDE AKTIVITETER

• SPENNENDE AKTIVITETER OG KURS MAN IKKE 
FÅR OPPLEVE ANDRE STEDER

• STOR VARIASJON I HVA MØTENE INNEHOLDER

• MEDLEMMENE ER MED OG BESTEMMER, IKKE 
BARE STYRET



KINNSÅSEN-HELG
• HYTTETUR SISTE HELGA FØR HØSTFESTEN

• LAGER PLAKATER OG PLANLEGGER 
UNDERHOLDNING

• HJELP TIL Å FERDIGSTILLE PROSJEKTER

• SOSIALT – GODE OPPLEVELSER – SKAPE 
MINNER



TIL ETTERTANKE
«Til dere ungdommer som har vært med en stund – for en gjeng. Dere er unike i inkluderingen av 
aspirantene, dere er trygge, gode, kloke, fine rollemodeller for den som kommer etter. Dere er helt 
suverene å være på tur med!

Og så har jeg lyst til å trekke fram at det i dagens samfunn, som i stor grad handler om å prestere på alle 
arenaer man deltar på, så har dere i 4H klart å skape en oase som er blottet for nettopp det – å måtte 
prestere. 

Det er så fint å se barn og ungdom som får lov å være seg selv, uten at noen krever noen verdens ting av 
deg. Ingen må løpe fortest, kaste lengst eller hardest, score flest mål eller få flest likes. Her får alle lov å 
bare være. I nuet. Leke, lære, mestre, tryne, reise seg opp og leke videre. Og når pappa sier nei, du får 
ikke lov å padle kano uten meg, så kan unga bare løpe og spørre klubbrådgiverne. For de sier ja. Og det 
er så bra.»

Pappa i Brønnerud 4H
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