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Hei alle sammen!
Vi håper alle har hatt en fin sommer, og er
klare for skole, fritidsaktiviteter og ikke
minst en mer aktiv 4H-høst. Regjeringen
åpner opp mer og mer, og det blir enklere
og tryggere å ha 4H-aktiviteter fremover.
Helga 13-15 august hadde vi fylkesleir i
Leirfjord og Bodø, med mange varierte
aktiviteter og sosialt opplegg. Det var fint å
se hvor mye deltagerne satte pris på å
endelig få være sammen igjen og leke!

Aktivitetsdager i høstferien 6-8
oktober
I høstferien arrangeres det åpne
aktivitetsdager i Vefsn og på Melbu. Det
blir mange flotte aktiviteter for barn og
unge. Følg med, så åpner påmeldingen
snart på hjemmesiden til 4H.

Loddsalg
Vi minner om at loddene klubbene har fått
tilsendt må være solgt innen midten av
september. Loddfakturaen må være betalt
innen 15 september. Les mer om loddsalg
og landslotteriet her.

Aktivitet i klubbene
Nå trenger både nye og gamle medlemmer
klubbaktivitet!:) Vi oppfordrer derfor
klubbene til å ha aktiviteter utover høsten.
Både vanlig klubbkvelder og åpne
arrangementer hvor man kan invitere nye
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medlemmer. Barna og ungdommene våre
trenger å være sammen der det er mulig,
og med lite smitte mange plasser ser det
lovende ut. Oppfordre medlemmene til å
snakke om 4H på skolen, og invitere med
en venn på klubbkveld. Alle klubber har
fått tilsendt en vervepakke som de kan
bruke til å rekruttere flere medlemmer til
klubben.
Medlemmene i fylkesstyret kan komme på
klubbesøk og hjelpe dere med aktivitet,
arrangement og verving. Dersom klubben
ønsker dette, ta kontakt med oss på
fylkeskontoret.

Leik og lær i naturen
4H Norge lyser ut penger gjennom
friluftslivprosjektet Leik og lær i
naturen. Søk om støtte til
aktiviteter, kurs og moro med
naturen som arena.
4H-klubber, 4H-fylker og 4Hgårder kan søke om midler til å
arrangere friluftsleker, lokale
aktivitetsdager og kurs. Med disse
midlene ønsker 4H Norge å skape
flere gode opplevelser ute i naturen
for våre medlemmer. Alle søkere er
garantert tilsagn på minst kr. 1000,
men det er mulig å søke om mer.
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naturen finner du her.

Styrevervutdanning
Hvert år trenger vi nye kursinstruktører til
styrevervkursene i fylket. Instruktørene vil
få utdanning gjennom 4H av instruktører
fra 4H Norge. Man må være født i 2005
eller tidligere for å delta. Dersom dere har
medlemmer i klubben som ønsker å ta
denne utdanningen meld fra til oss på
fylkeskontoret:
Marte.brekke@4h.no/ingeborg.tangeraas@
4h.no.

Aktiv fritid for alle
Nå kan klubbene som ønsker å arrangere
inkluderende aktiviteter for barn og unge
søke støtte hos Gjensidigestiftelsen. Les
mer om ordningen og søk her.

Statskogmillionen
Nå kan klubbene og 4H-gårdene søke
midler gjennom Statskogmillionen.
Statskog ønsker å fremme friluftsliv og
bruk av norsk natur. Søknadsfrist
31.august. Les mer om og søk på
Statskogmillionen her.

Gøy på landet
Flere av våre 4H-gårder har åpen gård og
aktiviteter i forbindelse med Gøy på landet.
Skal klubben din delta på Gøy på landet?
Ta kontakt med din nærmeste 4H-gård for
å høre om dato, opplegg og mulighetene
for samarbeid.

Viktige datoer
01.09.21- Søknadsfrist studietur Gambiahttps://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-tilgambia-article20593-1085.html
04-12.09- Friluftslivets uke. Bli med i din
kommune- https://friluftslivetsuke.no/
15.09- Betalingsfrist faktura landslotteri.
September- Gøy på landet- kontakt din
nærmeste 4H-gård
6.10-8.10- Aktivitetsdager på Vefsn og
Melbu
04-06.02.2022- Årsmøtekonferanse for
4H-gårdene. Tromsø.

