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MEDLEMSKONTIGENT 

Medlemmer med ubetalt 

medlemskontingent vil nå bli utmeldt fra 

våre registre. Vi minner om at kun 

medlemmer med betalt kontingent er 

dekket av 4H’s forsikringer i forbindelse 

med klubbkvelder og arrangement. Det 

kan være lurt å sjekke om medlemslista på 

«min klubb», stemmer over ens med 

deres egne medlemslister 😊 

 

4H-DAGEN / 

UNDER ÅPEN HIMMEL 

Tusen takk til alle dere som har delt bilder 

med oss i sosiale medier i forbindelse med 

Under åpen himmel og 4H-dagen! Her er 

noen gullkorn å kose seg med ❤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIALE MEDIER 

Vi ønsker oss fremdeles 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 😊  

OM: Medlemskontingent,  

bilder fra 4H-dagen/ under åpen 

himmel, sosiale medier, naturcamp på 

Roknesvollen 4H-seter, leik og lær-

midler, korona, digitalt rådgivermøte, 

avlyst plakettfest og viktige datoer.  
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ROKNESVOLLEN – 

NATURCAMP I SOMMER 

Roknesvollen 4H-seter ligger på Frolfjellet i 

Levanger kommune, drøyt 2 kilometers 

gange fra parkeringsplassen innerst i 

Heståsdalen. På vollen har de i 

sommersesongen griser, kalver, høner, 

geiter og katter. Og i sommer er det mulig 

å bli med på naturcamp for aldersgruppen 

8-10år og 11-14år. 

Det blir lagt opp til trivelige dager på 

naturcamp hvor hovedfokuset ligger på 

mestring og sosiale aktiviteter. Sammen 

med 3 aktivitetsledere får alle være med 

på matlaging, salg, stell av dyra, 

overnatting i lavvo/under åpen himmel, 

kanopadling, fisketurer, bading i Heståa 

om været spiller på lag, tenning av bål og 

fine turer i nærområdet. Roknesvollen er 

mer eller mindre mobilfri sone. 

Mobildekninga kan være litt ujevn og en er 

avhengige av solcellepanel for strømmen. 

Mer informasjon finner dere på 

hjemmesiden www.roknesvollen.no  

Uke 30: Naturcamp 1, 8-10 år, 28.-30.juli. 

Uke 31: Naturcamp 2, 11-14 år, 2.-6.aug. 

For spørsmål kontakt styreleder  

Ingrid Hojem, 97 52 58 57, 

i_hojem@hotmail.com  

 

LEIK OG LÆR – 

aktivitetsmidler til klubbene! 

Det er ikke mye som topper det å leke og 

lære i naturen! Nå kan 4H-klubber, 4H-

fylker og 4H-gårder søke om støtte til 

aktiviteter, kurs og moro med naturen 

som arena! Les mer og søk på Leik & lær 

midlene her. 

KORONA OG 4H 

Vi minner om at vi stadig har oppdaterte 

koronaretningslinjer som følger de 

nasjonale retningslinjene. 

Les mer om korona på våre hjemmesider. 

 

DIGITALT RÅDGIVERMØTE 

10.05.21 kl 19.00 

Velkommen på digital rådgiversamling. 

Denne gangen skal vi snakke litt om 

følgende temaer: 

- aktivitet i klubbene 

-Bildekonkurranse (vi avslører vinneren) 

-4H-prosjekt  

-Leirsommeren i annerledesåret 2021 

Mer informasjon, og påmelding finner du her! 

 

AVLYST / UTSATT 

PLAKETTFEST 

Nok en gang må vi dessverre 

avlyse/utsette den planlagte plakettfesten 

vår. Dette er vi selvfølgelig veldig lei oss 

for, men vi velger å høre på gode råd fra 

fylkeslegen. Alle plakettmottakere er 

informert pr.mail, og vil også holdes 

oppdatert om saken fremover. 

 

GRATULERER MED DAGEN! 

Med dette ønsker vi dere alle sammen en 

riktig god langhelg med Kristi 

Himmelfartsdag og 17.mai! 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER 

16-17. juli: Leir i lomma 

18.juli: Årsmøte Norske 4H-alumner 

4.- 12. september: Friluftslivets uke 
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