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KORONA OG 4H 

Vi minner om at vi har oppdaterte 

koronaretningslinjer etter de nye 

nasjonale retningslinjene kom rett før 

påske. Disse gjelder inntil videre. 

 

Les mer om korona på våre hjemmesider. 
 

 

MEDLEMSKONTIGENT 

Vi minner om at fristen for betaling av 

medlemskontingent har vært, men at flere 

fremdeles ikke har betalt. VI har sendt en 

oversikt til klubbrådgivere, hjelp oss gjerne 

med å oppdatere medlemslistene, enten 

ved å minne på å betale kontingent, eller 

ved å melde ut medlemmer. 

 

Les mer om kontingent. 

 

SOSIALE MEDIER 

Vi ønsker oss flere bilder fra aktivitet i 

klubbene som vi kan dele i våre sosiale 

medier. Send det gjerne til oss på mail, 

eller bruk emneknaggen #4HTrøndelag, og 

vi reposter så ofte vi har mulighet 😊  

 

FEIL FORFALLSDATO 

LANDSLOTTERI! 

På tilsendte faktura for loddene er det, 

ved en feiltagelse, oppført forfallsdato i 

mars. 4H Norge ber klubbene se bort fra 

datoen som står på giroen, og at dere 

forholder dere til ordinær forfallsdato 

som er 15. september. 

UNGFRITID.NO 

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle for 

frivillige organisasjoner som skal vise 

mangfoldet av fritidsaktiviteter til barn og 

unge, på ett og samme sted. Nettstedet er 

nå åpent for å registrere sitt lokallag, 

klubb etc, og den har også åpnet opp for 

publisering av fritidsaktiviteter. 

 

Dette er ett nettsted som vi oppfordrer 

alle våre medlemsklubber å registrere seg 

på, slik at dere blir mer synlige for 

omverdenen, og kan få litt drahjelp av 

ungfritid.no til å synliggjøre aktiviteten i 

klubben deres 😊  

 

For de av dere som har mulighet på dagtid 

holder de ett informasjonsmøte om 

rekruttering av deltagere til 

fritidsaktiviteter mandag 12.april klokka 

12.00-13.30. 
 

 

OM: Korona, medlemskontingent, 

sosiale medier, feil forfallsdato 

landslotteriet, ungfritid.no, under åpen 

himmel, voksenlederkurs, deltagerstøtte 

og viktige datoer.  
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UNDER ÅPEN HIMMEL 

4H-ere over hele landet sover under åpen 

himmel for å markere 4H-dagen. Bli med 

du også da vel! 

 

Enten om du sover alene, tar med 

familien, venner, klubben din, er i hagen, i 

skogen, i hengekøye eller på bakken, i 

nord eller sør. Det hele skjer lørdag 1.mai 

– natt til 2.mai! 

 

Også i 2021 blir nok feiringen litt 

annerledes, men 4H-dagen skal likevel 

markeres med å lage gode og minnerike 

uteopplevelser – hver for oss, i mindre 

grupper. Men, SAMMEN. PÅ AVSTAND. 

I år er det tiende året på rad at 4H-ere 

sover ute under åpen himmel. Vi ønsker 

oss veldig gjerne aktivitet i sosiale media, 

og oppfordrer dere alle til å dele bilder! 

 

Bruk emneknaggene: 

#underåpenhimmel 

#vier4h 

#kleddi4h 

#4htrøndelag 

 

NB! Husk samtykke av de som er avbildet 

når dere deler bilder. OG Alle bilder som 

har emnekaggen #4htrøndelag kan bli 

repostet på 4H Trøndelag sin 

instagramkonto eller Facebookside. 

 

Retningslinjer bildebruk i 4H. 

 

VOKSENLEDERKURS 

17-18 april er det mulig å delta på 

voksenlederkurs. Norske 4H-alumner 

(N4HA) inviterer til digitalt 

voksenlederkurs, kurset vil foregå fra 10 til 

16 begge dager. 

 

Årets kurs blir heldigitalt, men er likevel 

ett fullverdig kurs på lik linje med det 

fysiske kurset, og i år er det GRATIS! 

Benytt sjansen til å bli kursa i det å være 

voksenleder. Meld deg på her! 

 

DELTAGERSTØTTE 

Økonomi skal ikke være en hindring for å 

delta på 4H sine aktiviteter. Nå kan alle 

som deltar på 4H-aktivitet søke om penger 

via «Deltagerstøtte». Fint hvis dere alle 

kan hjelpe til med å spre informasjonen i 

organisasjonen. 

 

Det er enten foresatte eller 

klubbrådgivere som må søke om midler 

for enkeltpersoner. Søknaden sendes inn 

via nettsiden og behandles fortløpende. 

Man kan søke om midler til:  

• deltageravgift for leir, kurs, 

klubbkveld o.l.,  

• transport til og fra et 

arrangement,  

• nødvendig utstyr 

• kostnader knyttet til ditt 4H-

prosjekt. 

Det går ikke å søke om penger for å betale 

kontingent. Ved godkjent søknad vil 4H 

Norge betale ut beløpet til arrangøren, slik 

at deltageren aldri selv må betale først. 

Les mer om tiltaket her.   

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER 

1.mai: Under åpen himmel 

4.mai: 4H-dagen 

5.juni: Plakettfest 

 

https://4h.no/arrangement/4h-dagen-2021-article513-855.html?instance=0
https://4h.no/synliggjoring/bilder-retningslinjer-for-biletbruk-i-4h-article7088-1089.html
https://4h.no/arrangement/vaksenleiarkurs-2021-article55481-855.html?instance=0
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/

