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Korona- retningslinjer 

Vi minner om at det alltid ligger oppdaterte 

retningslinjer for hvordan vi forholder oss 

til korona på hjemmesiden til 4H. Gå inn 

og gjør dere kjent med disse. Selv om vi er 

i prosess med gjenåpning, er det fortsatt 

ikke åpnet for aktiviteter på tvers av 

kommunegrenser.  

 

Årstidenes oppdrag 

Med «Årstidens oppdrag» ønsker 4H 

Norge å løfte frem sesongbasert og 

lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, som kan 

få barn, unge og deres familier ut i naturen 

året rundt. Hver årstid legger 4H Norge 

derfor ut en rekke oppdrag som kan 

inspirere 4H-ere til å bruke nærnaturen 

mer. 

Først ut er "Våren", med spennende 

aktiviteter som kan gjennomføres i skogen, 

på fjellet, ved kysten/vannet eller rundt 

huset. 

Konkurranse: Det trekkes vinnere blant 

alle som sender inn bilder og/eller videoer 

fra minst ett oppdrag pr. årstid. Les mer 

om tiltaket og konkurransen her. 

Kontaktperson: fagrådgiver friluftsliv, 

monika.swigon@4h.no.  

 

Klubbrådgiversamling 

11. mai kl. 19.00-20.30 blir det digital 

klubbrådgiversamling i Teams. Alle 

klubbrådgivere har fått invitasjon på mail, 

men du kan også lese om samlinga på 

hjemmesiden vår her. Tema for denne 

samlingen er sommeraktiviteter, 4H sin 

beredskapsplan, koronaoppdateringer og 

søknadsmuligheter.  Vi sees!:) 

 

Inn og- utmeldinger 

Minner om at innmeldinger skjer på 

hjemmesidene til 4H her. Utmeldinger 

sendes på mail til kontingent@4h.no. 

 

Fylkesleirer 

Helgen 13-15. august holdes det 

fylkesleirer 4 steder i Nordland. Det blir 

leir i Bodø, Leirfjord, Vefsn og Hadsel. 

Leirkomiteene skal være klare til 18.mai.  

Leirene er for alle, og vil også være åpne 

arrangement, for folk utenfor 4H. 

Koronareglene må selvsagt følges her. 

Dette gir oss en gylden mulighet til 

verving!:) Alle kløvermedlemmer må 

ledsages av en voksen. Siden 4H Nordland 

har fått midler, er det gratis å delta på 

fylkesleir. 

Påmeldingen åpner 15.juni. 

 

Hold av helga, så kommer det mer info 

etter hvert! 

 

http://www.4h.no/nordland
https://4h.no/nyhetsarkiv/korona-og-4h-article40159-28.html
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=ef06d05e9a&e=cc8f8b44b8
https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=9b54f8a748&e=cc8f8b44b8
https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/arstidens-oppdrag/
mailto:monika.swigon@4h.no
https://4h.no/arrangementer/klubbradgiversamling-mai-article63686-1041.html?instance=0
https://4h.no/blimed/
mailto:kontingent@4h.no


 

 

Gjør klubben eller gården din synlig 

med banner! 

Nå kan klubbene og gårdene søke om 

penger til å lage banner. Denne kan bidra 

til å gi klubbene og gårdene mer synlighet. 

Ta den med på 17.mai, leir, stander og 

andre arrangementer og å vis frem hvem 

dere er!:) Alle som søker får minimum 

1000 kr i støtte. Når banneret er ferdig 

sender dere et bilde til oss.  

Søknaden sendes til Brage Nyheim på e-

post: magnnyhe@online.no. Søknadsfrist 

er 15. juni. 

 

Nettbutikken i ny drakt 

I februar fikk nettbutikken vår ny drakt. 

Her er det et flott utvalg av turutstyr, 

bekledning og 4H-stæsj. Så, trenger du noe 

til turer i sommer, sjekk ut de gode 

tilbudene her. Husk at du må være 

innlogget! 

 

4H Nordlands nettside 

Vi oppfordrer alle til å følge med på 

hjemmesida til 4H Nordland. Her legger vi 

ut oppdateringer, arrangementer, 

nyhetssaker og andre aktuelle saker 

fortløpende. Det er mye spennende som 

skjer i fylket vårt fremover. Klikk på 

direktelinken her og ta en kikk innom😊 

 

Viktige datoer  

15.06.21- Påmelding til fylkesleir åpner, 

søknadsfrist støtte til bannere. 

13-15.08- Fylkesleir i Bodø, Hadsel, 

Leirfjord og Vefsn. 

04-12.09- Friluftslivets uke. 

15.09- Betalingsfrist faktura landslotteri. 

01.09.21- Søknadsfrist studietur Gambia. 

 

 

 

mailto:magnnyhe@online.no
https://4h.no/for-4h-ere/nettbutikk/
https://4h.no/nordland/

