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Meld deg på fylkesleir 13-15 august
I løpet av helgen åpner påmeldingen til
fylkesleirene våre på hjemmesida til 4H!:)
Meld deg på leir i Vefsn, Leirfjord, Bodø
eller Melbu. Følg med under
arrangementer på hjemmesida vår 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 på hjemmesiden til 4H.
Det er 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 4Hprosjekt.
Det er ikke mulig å søke om penger for å
betale kontingent. Søk her.

Plakett og prosjekt
Alle som skal ha plakett i år, må sørge for
at alle prosjekter de har hatt er registrert på
deres side i medlemsregisteret. Dette
gjelder for alle år med prosjekt. Dersom
Adresse:
Landbrukets Hus
Sjøgt15-17,
8006 Bodø

noen har hatt Fritt valg, må det presiseres
hva prosjektet har gått ut på.

Årstidenes oppdrag
Utforsk nærnaturen med «Årstidens
oppdrag» og bli med i trekningen av nytt
friluftslivutstyr! 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 vi
derfor ut en rekke oppdrag som kan
inspirere 4H-ere til å bruke nærnaturen
mer. Oppdragene kan gjennomføres som
en fritidsaktivitet eller som del av et 4Hprosjekt – det er opp til deg! Gå inn og les
med om Årstidenes oppdrag her.

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, stand og andre
arrangementer. Alle som søker får
minimum 1000 kr i støtte. Når banneret er
ferdig sender dere et bilde til
magnnyhe@online.no.
Søknaden sendes til Brage Nyheim på epost: magnnyhe@online.no. Søknadsfrist
er 1. september.
+47

ingeborg.tangeraas@4h.no

95974242

www.4h.no/nordland
Facebook: 4H Nordland

Bruk Frifondmidlene
Vi oppfordrer klubbene til å bruke
frifondmidlene sine! De kan brukes til
både aktivitet og materiell til klubben.
Dere finner summen av frifondmidler
klubben har mottatt på klubbens side i
medlemsregisteret.

Åpne aktivitetsdager i klubbene
I august og september ønsker fylkesstyret i
4H Nordland at klubbene har åpne
aktivitetsdager. Målet med disse er å verve
flere medlemmer til klubbene, og gjøre 4H
mer synlig. Vi vil at flere skal få ta del i de
flotte aktivitetene dere har rundt omkring i
fylket. Fylkesstyret og ansatte hjelper
gjerne til med arrangementene. Det er også
mulig å få besøk av en representant fra
fylkesstyret som kan bistå med aktiviteter
på de åpne arrangementene.

God sommer!
Med dette siste nyhetsbrevet før ferien
ønsker vi dere alle en riktig god sommer!
Takk til alle dere frivillige som står på og
lager flotte og meningsfulle aktiviteter til
barn og ungdom i fylket vårt. Takk for at
dere er en inkluderende arena i
lokalsamfunnet. Takk for at dere er med i
4H😊 Vi ser frem til å møte dere på leir i
august. Vi sees!

Viktige datoer
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.
04.09-12-09- Friluftslivets uke

15.09- Betalingsfrist faktura landslotteriet
04-06.02.2022- Årsmøtekonferanse for
4H-gårdene. Tromsø.

