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Digital klubbrådgiversamling 

Tirsdag 5.oktober kl. 20-21 inviterer vi til 

digital klubbrådgiversamling på Teams. 

Tema for møtet er høstfest, 

søknadsmuligheter, verving og valgkomite. 

Er det andre tema dere ønsker vi skal ta 

opp, så send dette på mail til 

marte.brekke@4h.no . Alle klubbrådgivere 

får invitasjon og lenke til møtet på mail.  

Vi sees      ! 

       

Deltagerstøtte 
Vi minner om at klubbrådgivere eller 

foresatte kan søke deltagerstøtte til barn og 

unge under 26 år. Økonomi skal ikke være 

en hindring for de som vil delta på 4H-

aktiviteter. Du kan søke om støtte til 

følgende: Deltakeravgift for leir, kurs, 

klubbkveld o.l., transport til og fra et 

arrangement, nødvendig utstyr til f.eks. en 

leir. (NB! Undersøk muligheter for å låne 

utstyr først), kostnader knyttet til ditt 4H-

prosjekt. Søknadene behandles 

fortløpende. Les mer om og søk 

deltagerstøtte  her. 

Grasrotandelen 
Gjennom Grasrotandelen fordeler Norsk 

Tippings kunder store beløp til lokale 

klubber og foreninger. Dersom klubben er 

registeret i frivillighetsregisteret, kan 

klubben bli grasrotmottaker. Les mer om 

Grasrotandelen og bli mottaker her. 

  

Den grønne skolen 
Den grønne skolen er et 

samarbeidsprosjekt mellom 4H Norge, 

4H-gård Norge og Norges Bondelag. 

Målet med prosjektet er å gi 4H-gårdene 

og klubbene tilgang til lærerikt, 

engasjerende solid pedagogisk 

opplæringsmateriell. Den grønne skolen 

har blant annet laget en temabank med 

mange gode opplegg og materiell som 

dere kan sjekke ut. Vi oppfordrer dere til å 

sjekke ut sidene deres, og bli inspirert       

Les mer om Den grønne skolen her. 

 

Frifondmidler 

Klubber som mottok Frifond-

midler desember 2020, har frist til å 

bruke opp midlene frem til 1 

desember 2021. Beløpet som ble 

utbetalt, finnes på klubbens side i 

medlemsregisteret under fanen 

årsmelding. Mer om frifond her: 

https://4h.no/ressurssider/frifond/ 

Har dere spørsmål om dette så ta 

kontakt  med : 

Marianne.hansen@4h.no  

 

Høstmedlemskap 

Alle som melder seg inn i 4H etter 

1. september og betaler 

kontingenten før årsskiftet, får 

neste års medlemskap med på 

kjøpet. Innmelding skjer her. 
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Frivillighetens år 2022 

I 2022 skal frivilligheten og 

foreningslivet løftes frem og feires. 

En av måtene å gjøre dette på er 

gjennom Vår dag-kampanjen. Den 

går ut på at ulike organisasjoner får 

velge seg en dag, hvor de får 

oppmerksomheten og muligheten 

til å vise seg frem. 4H sin dag er 7. 

mai – når vi skal sove Under åpen 

himmel. Da kan vi vise fram vårt 

formål og våre aktiviteter over hele 

landet. Vi håper mange klubber 

gjør litt ekstra stas denne dagen, 

gjerne med et åpent arrangement 

der man også inviterer med barn og 

unge som ikke (enda) er 

medlemmer og/eller gjør ting som 

gjør 4H synlig i nærmiljøet. 

 

Sparebankstiftelsen DNB støtter 

VÅR DAG-kampanjen. Fem 

millioner kroner skal deles ut i 

støtte til lokale arrangementer. 

Maks søknadsbeløp 

per arrangement/markering vil være 

25 000 kr. 

 

Her kan du lese mer om Vår dag, 

og gå direkte til søknaden. 

Søknadsfrist er 17. oktober! 

 

Webinar om ferieuker på Givær 4H-

gård 
Den 29.09 kl.19-20.30 kan du delta på 

webinar med Olaug Olsen om 

sommerklubben på Givær 4H-gård. Lenke 

finner du her. 

 

 

 

 

 

 

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. Påmelding skjer på hjemmesiden til 

4H her. 

 

Viktige datoer 
6.10-8.10- Aktivitetsdager på Vefsn og 

Melbu. 

17.10- Søknadsfrist Vår dag- 

frivillighetens år.  

1.12- Siste frist for årsrapportering for 

klubbene. 

5.12- Frivillighetens dag. 

14-16.01.2022- Styrevervkurs i Bodø 

4-6.02.2022- Årsmøtekonferanse for 4H-

gårdene. Tromsø. 
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