
Gjennom 4H 

får man opple-

velser man ellers ikke ville fått. Det kan være alt fra 

skogstur med klubben til tre måneders utveksling til 

Costa Rica. 

I 4H slipper man å velge én aktivitet. Hver måned er 

det et nytt 4H-møte – og et 4H-møte kan inneholde 

mye forskjellig – for eksempel juleverksted, skogstur, 

besøk i klatrepark, eventyrstund i lavvo, tur i skogen, 

kanopadling, baking, gårdbesøk eller noe annet 

spennende.

Opplevelser

I 4H blir man venn 
med dyra og naturen, 

og lærer å ta vare på miljøet. Gjennom kanoturer, skogsturer og 

andre utflukter utvikler medlemmene en respekt for og trygghet 

i naturen, som legger et godt grunnlag for en livslang bruk av 

naturen til fysisk aktivitet, rekreasjon og som en sosial møteplass. 

Gjennom gårdbesøk og mataktiviteter lærer medlemmene hvor 

maten kommer fra og utvikler en forståelse for viktigheten av trygg 

og god mat. 

Grønne verdier

Gjennom aktiviteter, 
turer, leirer og organisa-

sjonsarbeid knyttes varige vennskapsbånd på tvers 

av kjønn, alder og landegrenser. 

4H er en sosial fritidsaktivitet, og det inkluderende 

miljøet er en av de viktigste årsakene til at mer enn 

10 000 ungdommer over hele landet trives så godt i 

4H.

Nettverk

I 4H lærer man mye! 
Først og fremst får man 

prøvd seg på en rekke forskjellige aktiviteter. Hvor kan du 
ellers lære alt fra baking og trefelling til årsmøtegjennom-
føring? 

4H er kanskje landets viktigste arena for opplæring innen 
demokrati- og organisasjonssopplæring for barn og unge. 
I 4H er det medlemmene selv som er leder, kasserer, 
sekretær osv. I dette ligger en unik læring, og mange poli-
tikere og ledere sier at grunnlaget deres ble lagt i 4H. 

Mottoet er å lære ved å gjøre – noe som går igjen i alt vi 
gjør. Dette er blant annet grunnleggende når medlemme-
ne gjennomfører prosjekter, der de i tillegg til et selvvalgt 
tema, lærer gangen i prosjektarbeid – med planlegging, 
budsjettering, regnskapsføring og rapportering.

Kunnskap

www.4h.no

Bli med i 4H!


