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Nytt i fylket 

Vi håper alle dere har hatt en fin 

påskeferie. 20. mars gjennomførte 4H 

Nordland sitt årsmøte digitalt. Mange 

engasjerte ungdommer deltok. Viktige 

saker ble stemt over, og et nytt fylkesstyre 

og ny valgkomite ble stemt frem.  

 

Det nye fylkesstyret består nå av: 

Miriam Daae Ottesen- Fylkesstyreleder 

Natalie Temre- styremedlem 

Ragnhild Kvavik- styremedlem 

Vinjar Lyng Ulriksen- styremedlem 

Brage Nyheim- styremedlem 

Amalie Mannsverk- vara 

Emma Sofie Sørgjerd- Henriksen- vara 

Anne Marit Benjaminsen- vara 

 

Anders Mørk- ordfører 

Margrethe Ulvøy Renolen- varaordfører 

 

Valgkomite: 

Regine Gansmoe- leder 

Benedikte Fjellheim 

Emilie Vang 

 

Kontaktinformasjon til fylkesstyret finner 

dere her. 

 

 

 

 

Årsmøte uttalelse 

Inkludering i frivilligheten 

 

Frivilligheten er for alle sier vi, men hvem 

er alle og hvorfor er ikke alle representert 

i våre organisasjoner? 

4H Nordland ønsker å nå ut til flere, vise 

at de frivillige organisasjonene er åpne for 

at mennesker skal kunne møtes i dette 

felleskapet uavhengig av minoritet, 

funksjonsnedsettelser, kjønnsidentitet, 

religion mm.  Vi må bli flinkere til å 

spørre, dele og inkludere de vi har rundt 

oss.  

Det er mange som sitter hjemme på 

ettermiddagene og føler på en ensomhet en 

ensomhet som frivilligheten kan gjøre noe 

med. Frivilligheten er fylt av fellesskap, 

god følelse, engasjement og mestring så 

det er ett sted der mennesker finner sin 

plass.  

4H Nordland ønsker at både vår 

organisasjon og andre organisasjoner skal 

bli flinkere til å nå ut til alle som sitter 

hjemme og kjenner på denne ensomheten. 

Vi må løfte blikket og spørre – ikke bare 

tenke at de som ønsker melder seg inn.  

Dette skal vi jobbe mer med i 2021. Vi er 

pilotfylke for grønn inkludering og håper 

flere frivillige organisasjoner tar ett tak og 

begir seg ut på denne fine reisen innenfor 

inkludering. 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/nordland/kontakt/


 

 

Statskogmillionen 

Nå kan klubbene søke på 

Statskogmillionen. Statskog gir støtte til 

organisasjoner som bruker naturen vår som 

arena for aktivitet. Har din klubb planer 

om å bruke naturen til noe fint denne 

våren? Gå inn her og send inn en søknad. 

 

Feil forfallsdato for landslotteriet 

Det står feil forfallsdato på loddene som 

klubbene har fått tilsendt. Forfall er ikke 

mars, men 15.september som vanlig😊 

 

Studietur til Gambia 

Vil du oppleve fantastiske Gambia? Bli 

med 4H på studietur! Alle 4H- ere som er 

over 16 år, alumn, klubbrådgiver, ansatt 

eller annen ressursperson i 4H kan melde 

seg på. Reisen varer fra 29.12.21- ca. 

10.01.22. Søknadsfrist er 01.09.21. Les 

mer og søk her.  

 

Doble 4H-prosjekter 

Husk at medlemmene kun skal registrere 

ett 4H-prosjekt. Enten manuelt på Din side 

i medlemsregisteret eller digitalt gjennom 

prosjektplattformen.  

 

Mat i det fri 

Ta med familien eller en venn og spis 

maten ute! Nå som dagene blir lengre og 

dyrelivet våkner, kan dette by på fine 

opplevelser i felleskap. Det finnes 

matretter fra hele verden som er fine å lage 

og nyte ute. Ta en titt på og bli inspirert av 

Norsk Friluftsliv side om Mat fra hele 

verden. 

 

Fylkesleirer 

Helgen 13-15. august planlegges det 

fylkesleirer 4 steder i Nordland. Det blir 

leir i Bodø, Leirfjord, Vefsn og Hadsel. 

Det sendes forespørsel ut til klubbene om 

deltagelse i leirkomite. Det er ønskelig 

med 3-5 personer i hver komite.  

Leirene er for alle, og vil også være åpne 

arrangement, for folk utenfor 4H. Dette gir 

oss en gylden mulighet til verving!:) Alle 

kløvermedlemmer må ledsages av en 

voksen. 

Påmeldingen åpner 1.juni. 

 

Hold av helga, så kommer det mer info 

etter hvert! 

 

Øyhopping i Salten og Gratangen 

6-12. august legger fembøringen 

Kjerringøy ut på seilas i Salten. Er du 

mellom 18-26 år, har lyst til å lære å seile 

og utforske områdene mellom Bodø og 

Steigen, sjekk ut det unike tilbudet til 

Forbundet KYSTEN her.  

 

19-21. juni arrangerer Gratangen kystlag 

og forbundet KYSTEN seilcamp for 

ungdommer mellom 13-17 år. Er du gira 

på nye eventyr ved sjøen og til havs, sjekk 

ut tilbudet her. Meld deg på her. 

 

4H- dagen og under åpen himmel 

4. mai feirer vi organisasjonen vår. Vi 

utfordrer alle medlemmene våre til å være 

kreative, og slå et slag for miljøet denne 

dagen. Ta gjerne en natt i naturen😊 4H-

dagen kan vi også bruke til å vise oss frem 

litt ekstra i sosiale medier. Legg ut bilder 

og bruk #Vier4H#, #4Hdagen», 

#underåpenhimmel» og «4HNorge». Bruk 

kløverlogo på bildene. Vi gleder oss til å se 

hvilke sprell dere finner på! 

https://www.statskog.no/statskogmillionen/sok-statskogmillionen
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://turmat.no/
https://turmat.no/
https://kysten.no/arrangement/salten-%C3%B8yhopping-og-seilas
https://www.facebook.com/events/445405910101950/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A418290889277139%7D%7D%5d%22%7D
https://www.deltager.no/event/seilcamp1#init


 

 

 

Viktige datoer  

01.05- Under åpen himmel 

04.05- Den nasjonale 4H-dagen 

13-15.08- Fylkesleir i Bodø, Hadsel, 

Leirfjord og Vefsn 

04-12.09- Friluftslivets uke 

15.09- Betalingsfrist faktura landslotteri 

 

 

 


