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Hei alle medlemmer i 4H Rogaland!
Vi i fylkesstyret håper dere har hatt en fin start på 4Håret. Nytt prosjekt er valgt og dere er kanskje allerede
godt i gang med prosjektarbeidet.
Vi kan enda ikke samles mange på en gang, noe som
gjør det vanskelig å gjennomføre Storkurs og Fylkesleir
slik vi pleier. Derfor støtter vi dere som arrangerer kurs i
egen klubb.
Vi oppfordrer også til å arrangere minileir i egen klubb
den helga vi egentlig skulle hatt fylkesleir. Du kan lese
mer om dette lenger bak i KNASK. Vi tar gjerne i mot
bilder slik at vi kan dele hva dere holder på med rundt
om i fylket.
Er det noe annet som hadde vært kult å gjennomføre?
Kom gjerne med tips til hva vi kan finne på.
Vi gleder oss til vi møtes igjen, både digitalt og fysisk.
Ønsker dere alle en fin sommer.

Styrevervkurs og
årsmøte 2021
Styrevervkurset fant plass digitalt på Teams 12.-13. februar
med 5 kurs og over 70 deltakarer. Til og med friluftslivkurs
kunne holdes digitalt med opplæring i båltenning, kompass
og knuter!
Et klart flertall av de som svarte på evalueringen kunne
(kanskje) tenke seg å delta på framtidige digitale 4Harrangement og det er vi veldig glade for.

Vil du delta på flere digitale 4H arrangement senere?

Ja

63%
30%

63%

Kanskje 30%
Nei

7%

Årsmøtet blir gjennomført digitalt
21. februar.
Adrine Jensen Fossum fra 4H
sentralstyret var gjest og 39
delegater fra 24 klubber tok del
på årsmøtet.
Se hvem er valgt
inn i fylkesstyret!

Årets klubb 2020
FJORDSOL 4H
Nedstrand

Drømmedagen
HAUK 4H
Imsland

7%

2021 FYLKESSTYRE
La oss vite hva du tenker!
Hva er topp slik det er, hva bør
forbedres? Noe nytt du har lyst til?

Mari Aksdal
Hermansen
Styreleder

Iris Natten
Frydenlund
Styremedlem

Helle Skretting

Jeanette Øyen
Styremedlem

Styremedlem

Kjell Arvid
Søyland
Styremedlem

Sigfrid Skogland
Kristjansdottir
Varaemedlem

Tomine Ravnås
Varamedlem

Janne Fagerland
Sjursen
Varamedlem

2021 Årets klubb

Fjordsol 4H på Nedstrand er ein oppegående og godt etablert 4H klubb
som blei starta opp første gang i 1979. Totalt antall medlemmer i 2020
var 53 stk, inkludert alumnmedlemmer og klubbrådgivere.
I Fjordsol 4H har vi eit styre bestående av medlemmer i klubben vår.
Dei driv fram klubben både i form av aktiviteter, planlegging,
gjennomføring, økonomi og evaluering. Til å hjelpe og støtte har vi
voksne klubbrådgivere, samt mange engasjerte foreldre. Vi
gjennomfører styremøter og medlemsmøter kvar måned.
Sjølv med korona-nedstenging og restriksjoner klarte vi å gjennomføre
både fysiske og teamsmøter i 2020. Vi hadde innendørsaktiveter,
karneval, sykkeltur, bading, grilling, prosjektmøter og tur i skog og mark.

2021 Årets klubb
Alle aktive medlemmer hos oss klarte
å gjennomføre prosjektet sitt, både
individuelle og gruppeprosjekter. Dette
er ekstremt imponerende med det året
vi har hatt.
Til høstfesten hadde vi flotte
utstillinger og arbeidsbøker med
temaer som musikk, fletting, ved,
fotball, dykking, gårdsliv, fotografering,
sau, friluftsliv, hest,grønnsaksdyrking,
form & fantasi og læring om digitale
prosjekter.

Kurs og leirer blei dessverre avlyst i
2020, det samme blei kjekke
medlemsmøter med overnatting og
opplevingar. Uansett har medlemmer
holdt motet oppe og klart å sette opp ein
spennende årsplan i lag for 2021.
Her er det planlagt sykkeltur på
Sjernarøy med gårdsbesøk, sandslott
konkurranse, overnatting under åpen
himmel, pizzabaking, utekino og anna.
Vi har mykje kjekt i vente, så håper og
trur vi at dette skal være gjennomførbart!
Rikard Aksland
Klubbrådgjevar Fjordsol 4H

Haugen 4H er i gang
Haugen 4H, prosjektet der me vil starta ein ny klubb
på Storhaug i Stavanger, har endeleg hatt sitt første
møte etter ei lang koronaventetid.
For dei frivillige var det kjekt å endeleg koma i gang,
møta ungdommar frå både Storhaug og andre
bydelar i Stavanger, og kunne spreie ordet om 4H.
5 gutar sykla smoothie på smoothiesykkel, tente bål
og smakte bålpopkorn for første gong. Fleire meinte
det var det beste popkornet dei har smakt.
Me fekk snakka litt om kva 4H er, diskutert litt med
ungdommane om kva dei ville gjer på møter
framover, og det virka som alle koste seg. Møtet
slutta kl 19.30 og allereie 19.32 fekk med mail om
påmelding til neste møtet, så me har stor tru på at
ungdom på Storhaug kan lika 4H.

SIKT21
Storkurs i koronatid 2021
Dessverre kan vi ikke gjennomføre storkurset i 2021.
Men vi håper at alle 4H klubber i Rogaland har lyst
til å arrangere en kursdag for sine medlemmer med
støtte av 4H Rogaland. Velkommen til SIKT21!!
Flere 4H-klubber er godt i gang med planleggingen av
dagskurs til sine medlemmer. En av disse er Frisko 4H i
Erfjord i Suldal kommune. Frisko 4H skal holde SIKT21kursdag lørdag 12. juni.
Nå jobber styret med å få
på plass instruktører til
disse kursene:
mekking
vitenskap/teknologi
ridning
volleyball/fotballskule
gardsbesøk
Har du også lyst på en
kursdag i klubben? Snakk
med ditt klubbstyre. Kom
gjerne med innspill om
dagskurs du har lyst å bli
med på eller blir med å
arrangere kursdagen!

4H Rogaland oppfordrer
alle 4H- klubber i Rogaland
å arrangere en kursdag for
sine medlemmer. Klubben
kan søke om støtte til
arrangementet.
Les mer om ordningen på
4h.no/rogaland.

Under open himmel
Helga nærast 4H-dagen på 4. mai, er det tid for å
sove under open himmel. Og dette året var det
igjen mange som gjekk på overnattingstur!

Soloppgang i Erfjord
med Frisko 4H

Sjøglimt 4H sov
under åpen himmel
i skogen på Tovdal

Under open himmel
Her delar vi bilete frå Instagram. Under får
du òg vite kven som vant Instagram
konkurransen vår!
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Klikk på biletet for å sjå
fleire bilete på
Instagram kontoen til
Frøy 4H

Ein liten klipp frå
Kari Sofi Løland

Gratulerer til vinnaren av
Instagram konkurransen:
Mia Leverskjær Steindal
fra Frisko 4H!

Matlaging
under åpen himmel
Turomelett
Med noen få forberedelser
hjemme går det superrask å
lage en herlig omelett på tur.
Og hvem liker vel ikke de det?
DETTE TRENGER DU (4 pers)
4 poteter (ca 100 g pr
stk)
6 egg
1 løk
200 g bacon
1/2 ts salt
1/4 ts pepper
2 ts gressløk
1/2 dl melk

SLIK GJØR DU
Før turen: Kutt poteter, løkk og bacon i
små ternnger. Bland egg og melk
sammen. Tilsett salt, pepper og
gressløkk i eggeblandingen. Ha
omelettmiksen over på en termos, tom
melkekartong eller brusflaske.
Ved bålet: Potet, løkk og bacon stekes
lett i pannen til det får litt farge. Ha over
eggeblandingen og la den sette seg.
Med et lokk går stekingen fortere.

OBS!
Husk bålforbudet mellom
15. april. og 15. sept.

Matlaging
under åpen himmel
Energibar med sting
På tur er det ekstra viktig å få i seg
nok energi. Det er enkelt - og veldig
gøy - med disse kraftbombene
DETTE TRENGER DU
Sjokolade
Nøtter rosiner, tørket frukt
Kjele
Vann
Vakuumpose/ziplock-pose som tåler varme
Matpapir
SLIK GJØR DU
Sett kjelen med vann på bålet, vannet bør ikke koke
Putt sjokoladen i posen og smelt den i det varme
vannet
Når sjokoladen er helt smeltet, hell den ut ut i passelige
størrelser på matpapir
Hakk opp nøtter og tørket frukt som drysses over mens
sjokoladen er varrm
Vent til den er helt avkjølt, ta energibarene av
matpapiret og nytt!

Epleglede
Det enkle er ofte det beste!
DETTE TRENGER DU
Epler
Sukker
Kanel
Spikkekniv SLIK GJØR DU
Del epler i båter og vend det i sukker og kanel
Tre båtene på en pinne du har spikket
Hold den over varmen på bålet til eplet blir
mørt
Det blir ikke enklere - og bedre - enn dette

Minileir i egen klubb
25.-26. juni 2021
Vi kan ikke ennå møte på tvers av kommunegrenser,
og kan derfor ikke arrangere fylkesleir i 2021. Men
4H klubber i Rogaland kan likevel skape leirstemning
med en mini fylkesleir i egen klubb!
Fylkesleiren skulle vært helgen
25.-26.juni, men den kan vi
ikke arrangere dette året. Din
4H-klubb kan likevel planlegge
en lokal minileir denne helgen,
eller et annet tidspunkt i løpet
av sommeren.
Da får du kanskje oppleve den
herlige leirfølelsen sammen
med medlemmene i klubben
din, med kjekke aktiviteter og
gode opplevelser.

Vi skal legge ut tips
hvordan klubben kan
arrangere en enkel
minileir på nettsiden
vår, 4h.no/rogaland
Du kan også finne
veiledning, tips og
inspirasjon i
oppdragsserien
Arrangere leir i
4H sin oppdragsbank
Sjekk gjerne med
styret i klubben
din om de kan
tenke å arrangere
en minileir.
Eller bli med selv
å arrangere en
minileir for
klubben din!

FRÅ OPPDRAGSBANKEN
Snart er det sommar;
da er det tid for å vere
ute og lære noko nytt!
Her er nokre tips frå
oppdragsbanken.

Skal du lære korleis
du kan overnatte i ei
hengekøye?
Eller lære korleis
du kan ta gode bilete?
Klikk på bilete, så kjem du til oppdraget!

Bruk også Den grønne skolen!
Den grønne skolen er ei gratis ressursside med
aktivitetar og pedagogiske opplegg innan naturbruk,
landbruk, og friluftsliv. Nettsida er resultatet av eit
samarbeid mellom Norges Bondelag og 4H Norge.

Tr ygg 4H-aktivitet
Vern mot korona-smitte skal vi
ta på alvor.
4H-arar er ulike. Nokre er redd for smitte.
Kanskje har dei nokon nære som er alvorleg
sjuk. Andre er ikkje bekymra i det heile tatt.
Alle skal føle seg trygge som deltakar på eit
4H-arrangement.
Det er arrangøren sitt ansvar å gjere
deltakarane så trygge som mogleg. Dersom
noko likevel skulle skje, bør vi ha tenkt
gjennom kva vi skal gjere.
4H sine ressurssider for
koronaforsvarlige aktiviteter
FHI retningslinger for arrangmenter,
samlinger og aktiviteter

Smittevernreglane endrar seg frå dag til
dag. Skal klubben din invitere til aktivitet, er
det viktig at de les siste oppdatert info.
Er de framleis usikre på kva som er lurt, ta
kontakt med smittevernkontoret i
kommunen.

