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Klubbservice er et digitalt informasjonsskriv som sendes til styret i klubben, klubbrådgiver A og klubbrådgiver B. 
Sentralstyret, fylkesstyrene, styrene i 4H-gård Norge og Norske 4H-alumner, alle 4H-gårder/-setre, får også tilsendt klubbservice. 
Klubbservice ligger også lett tilgjengelig i nedlastningssenteret på vår nettside: https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/

Hællemåne så hyggelig det er å se ekte 4H-aktivitet 
igjen! Lykken er å scrolle gjennom Instagram og 
emneknaggen #Vier4H og se Fjellrosa 4H på kano-
tur, spreke trøndere på Nattvolleyballcup, Buskerud 
4H delta på skoleskogdag i Modum, og som er på 
OPAL på moskussafari. Jeg blir så glad av å høre 
fra samlingene til fylkesstyrene og de ansatte, og 
ikke minst; få lov til å møte 4H Norge sitt sentral-
styre og Norske 4H alumner sitt styre i levende live.

Alle de tingene som før pandemien var helt 
vanlig 4H aktivitet, som til tider til og med kanskje 
var litt ork å gjøre, oppleves nå som privilegier og 
stort høydepunkt å få være en del av.

Pandemien er ikke helt over, men nå har vi ingen 
restriksjoner som begrenser aktivitetene våre og vi 
kan planlegge for normal drift. Vi må nok jobbe litt 
for å få aktiviteten og deltagelsen opp på det nivået 
vi var før pandemien. Men med artige aktiviteter i 
klubbene og god synliggjøring av denne så skal vi 
nok komme oss opp og frem! I månedene før jul 
kjører vi i gang vervekampanje og oppfordrer alle 
4H-ere til å tørre å spørre en venn om å bli medlem 
eller et familiemedlem til å bli kløvermedlem, støtte-
medlem eller alumn.  Tenk om vi hadde klart å bli 
enda flere enn vi var før pandemien!

Flere medlemmer gir klubben mer inntekt, og i  
denne utgaven av klubbservice kan du lese om 

hvordan klubben 
også kan få mer 
penger til aktiviteter. 
Klubben må rappor-
tere riktig informa-
sjon i god tid før 1. 
desember, så kan 
man både få 
kontingent- 
refusjon, Frifond-
midler og moms-
kompensasjon.

Dere får også en oversikt over informasjon som kan 
være greit å ha nå i innspurten med prosjektene.

Jeg gleder meg til å høre hvordan dere løser årets 
4H prosjekt, se bilder fra høstfestene og følge med 
på veien tilbake til den store og kule og oppfinnsom-
me og dyktige organisasjonen vi alltid har vært!

generalsekretær

Generalsekretæren har ordet

@4HNorge @4HNorge @norge4h 4h.no

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
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Korona

Endelig normal 4H-aktivitet igjen
De nasjonale koronarestriksjonene ble fjernet lørdag 
25. september kl.16.00. Fra da kunne 4H-aktivitet og 
4H-arrangement gjennomføres som normalt.

Endelig er koronasituasjonen under såpass kontroll at 
regjeringen har bestemt at Norge kan gå tilbake til en 
normal hverdag igjen - riktignok med økt beredskap. 
Vær oppmerksom på at det kan være lokale 
restriksjoner. 
Les nettsak: Endelig normal 4H-aktivitet igjen

Beredskap

Viktige rutiner ved beredskap
4H Norge sin beredskapsplan beskriver hvordan vi 
skal unngå og håndtere uønskede hendelser og kriser. 
Klubbrådgiver A er ansvarlig for beredskapsarbeidet i 
klubben. Det vil si at han/hun har et ekstra ansvar ift. 
å se for seg hva som kan skje, planlegge for at det 
ikke skal skje og ha en plan for hva man gjør dersom 
det likevel skjer. Merk at klubbrådgiver A rapporterer til 
regionkoordinator ved hendelser. 
Beredskapsplan og tillegg.

Økonomi

Deltagerstøtte
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på 4H 
sine aktiviteter – alle som vil, skal få være med. Det er 
mulig å søke om deltakerstøtte for aktiviteter og 
prosjekt. Mer info og søknadsskjema.

Informasjonsmateriell

Ny brosjyre for foresatte
Brosjyren “Velkommen som foresatt i 4H” ligger nå på 
nettsiden, hvor dere kan bla i den eller laste den ned.

Dette er en informasjonsbrosjyre som retter seg mot 
foresatte og inneholder utfyllende informasjon om 4H 
og våre aktiviteter og arrangement for barn og unge. 
Nettsiden er også oppdatert med info til foresatte.

Foreløpig foreligger brosjyren kun på bokmål, men 
den kommer etter hvert også på nynorsk.

• Velkommen som foresatt i 4H

• Trykt versjon kan bestilles i 4H-butikken.

https://4h.no/nyhetsarkiv/endelig-normal-4h-aktivitet-igjen-article76163-28.html
https://4h.no/getfile.php/131949-1572291374/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Beredskapsplan/Beredskapsplan%20for%204H%20Norge.pdf
https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
https://4h.no/bli-med/foresatte/
https://4h.no/getfile.php/13684459-1632472046/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Brosjyrer%20og%20infomateriell/Velkommen%20som%20foresatt%20i%204H.pdf
https://www.4hbutikken.no/4h/117712/velkommen-som-foresatt-4h-foreldrebrosjyre
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Årsplan

4H-gård på årsplan i 2022!
Det nærmer seg tid for å lage årsplan 2022 for klubben  
Vi oppfordrer dere til å sette 4H-gården på årsplanen. 
Over hele landet er det 4H-gårder som har mange 
tilbud til 4H-ere som trenger en plass for å løse pro-
sjektet sitt, eller til klubber som vil være med å stelle 
dyra, låne en åkerlapp for dyrking av grønnsaker, lage 
bålmat eller ha en familiekveld i landlige omgivelser.

Når barn er med på ferieaktiviteter på gården bør de 
bli arrangementsmedlemmer. Voksne som er mye frivil-
lig på gården, kan bli støttemedlem. Kløvermedlemmer 
kan verves via arrangement på gården i samarbeid 
med 4H-klubber. På Ramnes søndre 4H-gård har de 
kløveraktiviteter en gang i måneden. Barn under seks 
år må ha med foresatte, det er en fin måte å introdu-
sere 4H til foreldre på.

Besøk 4hgard.no for en kikk – og legg gjerne en klubb-
tur eller et besøk til en 4H-gård i ditt fylke.

Synliggjøring

Den store vaffelboka 
Vafler kan være både dugnadsmat, et sundt måltid og 
dessert, det er bare fantasien som setter grenser. 4H 
Norge er med i Den store vaffelboka sammen med 
over 20 andre aktører, både frivillige organisasjoner 
og anerkjente restauranter. Boka kommer ut i uke 40, 
men du kan få en liten smakebit her: 
Den store vaffelboka

Frivillighetens dag 5.desember

Marker Frivillighetens dag
5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet. 
Dagen markeres for å hedre alle de fantastiske frivil-
lige som bidrar til et varmere samfunn. Vi vil ha dere 
med på feiringen!

Slik kan dere markere frivilighetens dag

Viktige datoer og frister:
13. okt.: Supportkveld digitale 4H-prosjekter 
17. okt.: Søkn.frist støtte VÅR DAG-arrangement 
23. - 24. okt.: Landsstyremøte og Sentralstyremøte 
1. nov.: Global 4H Day 
12. - 14. nov.: Instruktørkurs, del 1 
26. - 27. nov.: Sentralstyremøte 
1. des.: Frist årsmelding og årsregnskap klubbene 
5. des.: Frivillighetens dag 
7. des.: Sentralstyremøte (digitalt, Teams) 
28. des.-11. jan: Studietur 4H Gambia.AVLYST! 
 

 
 
31. des.: Frist godkjenne digitale 4H-prosjekter i 
prosjektplattformen 

2022: Frivillighetens år 
1. - 31. jan.: Årsrapportering klubbene - frist 31. jan. 
4. mai: 4H-dagen 
7. mai: Under åpen himmel/Vår dag 
30. juli - 6. aug.: Landsleir 2022, Breim, Vestland

4H-arrangement

https://4hgard.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://vaffelboka.no/
https://4h.no/hva-skjer/internasjonalt-utveksling/4h-i-gambia/
https://4h.no/hva-skjer/arrangement/
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Instruktørkurs
Bli instruktør i friluftsliv eller styreverv!

Instruktørkurset passer for 4H-ere i alderen 16-26 år 
som har lyst til å lære andre 4H-ere mer om friluftsliv 
eller styreverv. Målet for instruktørkurset er å gjøre 
deltakerne i stand til å holde selvstendige kurs i eget 
fylke. Deltagerne kan fordype seg i styreverv eller i 
friluftsliv, og lære å holde enten styrevervskurs eller 
friluftslivkurs. Etter endt opplæring, er deltageren 
ferdigutdannet instruktør i 4H Norge, og kan brukes 
på kurs i hele landet. Kursdeltakere nomineres fra 
fylkene.

Er du eller kjenner du noen i 4H-klubben som kunne vært interessert i å delta på kurset? Les mer om instruk-
tørkurset på 4h.no eller ta kontakt med 4H-fylket ditt for å få mer informasjon om deltakelse.

Bli med på kurs og 
se en ny videoserie!
For å bli en friluftshelt, må du delta på kurset “Fri-
luftshelt” i ditt 4H-fylke. Kurset passer for deg som li-
ker friluftsliv og ønsker å lære mer om hvordan tenne 
et bål, lese et kart, planlegge en tur og kle seg riktig 
når du skal være aktiv ute. Du blir også kjent med 
allemannsretten og sporløs ferdsel, og lærer mer om 
hvordan du kan lære bort alt dette til andre, slik at du 
kan bli en friluftshelt og rollemodell i 4H-klubben din. 
Høres dette interessant ut? Ta kontakt med ditt 4H-
fylke og spør hvordan du kan melde deg på!

Vi har også laget en videoserie som gir en smakebit 
på hva du kan lære mer om hvis du blir med på kurs. 
Se videoserien på 4h.no eller på vår YouTube-kanal.

Bli med ut  - vinn friluftslivutstyr!
Med «Årstidens oppdrag» ønsker 4H å løfte fram 
sesongbasert og lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, 
som kan få barn og unge 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 gjennomføres på fire friluftsarenaer: 
 • i skogen 
 • på fjellet 
 • ved kysten/vannet 
 • i nærmiljøet rundt huset. 
 
Alle som gjennomfører minst ett oppdrag pr. årstid 
kan bli med i trekningen av nytt friluftslivutstyr. Les 
mer om årstidens oppdrag og konkurransevilkår på 
4h.no/arstidens-oppdrag.

Friluftshelt

Kurs

Årstidens oppdrag

https://4h.no/hva-skjer/kurs/#tile-2557-faq-1976
https://4h.no/hva-skjer/kurs/#tile-2557-faq-1976
https://4h.no/bli-med/4h-der-du-bor/
https://4h.no/friluftsliv/friluftshelter-article34951-10864.html
https://youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPBBxjT6y58XhxaSMqIasb57
https://4h.no/arstidens-oppdrag
http://Friluftshelt
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Penger til klubbaktivitet?
Ønsker klubben mer aktivtet? Trenger klubben pen-
ger for å gjøre mer av det som er moro? Gjennom 
årsrapporteringen utløses automatisk penger, som 
klubben kan bruke på mer aktivitet.

Alle 4H-klubber skal rapportere årsmelding og 
årsregnskap til 4H Norge. For å motta Frifond-midler 
og momskompensasjon må årsmelding og årsregn-
skap legges inn i Min Klubb.

Fristen er 1. desember!

På ressurssidene finner du utfyllende informasjon  
om hvordan klubben skal rapportere.

• Enkel årsrapportering = enkle midler inn i klubb-
kassen.

• Gjennom årsrapportering dokumenterer dere hva 
klubben har gjort. Resultatet er et nyttig arkiv, og 
en synliggjøring av klubbens aktiviteter.

• Aktivitetene klubben rapporterer inn på årsrap-
porteringen kan brukes som underlag i søknader, 
både lokalt og nasjonalt.

• Årsrapportering utløser automatisk penger - både 
momskompensasjon og Frifond-midler. For en 
liten klubb kan dette utløse kr 10 000 - 15 000.

Frifond-midler
Ved å logge inn på Min klubb | Årsmelding og regnskap finner du 
Frifond-midlene klubben fikk utbetalt i desember i fjorr.

Midlene skal brukes på aktiviteter eller utstyr til klubben. Klarer dere ikke å bruke 
opp alle midlene, må restbeløpet betales tilbake til 4H Norge før ev. ny utbetaling  
kan skje.

Husk at klubben skal rapportere på bruken av Frifond-midlene i forbindelse med 
levering av årsmeldingen og årsregnskap - siste frist er 1. desember.

Frifond-midler er penger fra Norsk Tipping som skal gå til å skape ny lokal 
aktivitet eller styrke allerede eksisterende lokaleaktivitet.

Rapporteringsfrist: senest 1.desember!

Les mer om Frifond her

Økonomi | Rapportering

Rapportering 4H-klubbene 

Årsmelding 
og årsregnskap

Frist 1. desember!

https://4h.no/medlemsregisteret/arsrapportering-article34358-1155.html
https://4h.no/medlemsregisteret/arsrapportering-article34358-1155.html
https://4h.no/ressurssider/frifond/
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Supportkveld digitale prosjekter

Det er nå satt opp ny dato for supportkveld. Her vil vi gå gjennom ferdigstilling av 4H-prosjekter, 
vurdering og supportspørsmål. Trykk her for påmelding og mer informasjon om arrangementet.

Dato og tid: 13.oktober kl 18.00 – 19.00.

Opplæringsvideoer 4H-prosjekter

Siden forrige klubbservice har vi publisert oppdaterte, samt nye opplæringsvideoer på YouTube for 
medlem og klubbrådgiver. Disse videoene beskriver:

• Hvordan man lager plan for prosjektet

• Hvordan legge til oppdrag i prosjektplanen

• Gjennomføring av prosjektet

• Økonomi

• Evaluering og avslutning av prosjektet

• Tilgang til prosjektplattformen (klubbrådgiver)

• Prosjektflyt på prosjektplattformen (klubbrådgiver)

• Godkjenne prosjektplan (klubbrådgiver)

• Forklaring ferdiggrad (klubbrådgiver)

• Vurdere og godkjenne et prosjekt (klubbrådgiver)

• Ekstern vurdering

På vår YouTube-kanal finner dere alle opplæringsvideoene.

Siste innspurt tips før høstfest 

• Husk at det kun skal leveres ett 4H-prosjekt, pr år/pr medlem. Man skal kun legge inn 4H-prosjekt 
på “Min side” hvis man skal ha et manuelt prosjekt. Når man oppretter digitale 4H-prosjekt i pro-
sjektplattformen vil det automatisk bli lagt inn i medlemsregister.

• Når et medlem har fått godkjent prosjektplan av klubbrådgiver i prosjektplattformen vil medlem-
met få opp merke på høstfestlisten.

4H-prosjekter

Lykke til med 
høstfestene!

https://4h.no/arrangement/supportkveld-om-4h-prosjekter-pa-prosjektplattformen-article73244-855.html?instance=0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPDTMGVQtQompb-39Rd2h-h4
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
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• Hvis det er noen som ikke finner prosjektet sitt eller ikke får til å starte et prosjekt i prosjektplatt-
formen kan årsaken være at de er utmeldt av 4H grunnet manglende kontingent i 2021. Hvis et 
medlem ikke finner sitt prosjekt, ta kontakt med support@4h.no. 

• Når klubbrådgiver har godkjent hele prosjektet i prosjektplattformen, er prosjektet låst. Vær derfor 
sikker på at alt er i orden før klubbrådgiver godkjenner hele prosjektet til slutt. 

• Vi minner også om at prosjektene må være godkjente i prosjektplattformen innen 31.12.21.

Høstfester |  Mal pressemelding for klubbene

Synliggjøring: Under finner dere mal til pressemelding for høstfestene, som klubbene kan bruke. Pres-
semeldingen finnes på begge målformer.

Vi oppfordrer klubbene til å ta direkte kontakt/ringe lokale redaksjoner, både før høstfesten for innsalg, 
men også skrive en liten tekst og sende inn gode bilder etter høstfestene – samt dele bilder på sosiale 
medier. Bruk #Vier4H #Høstfest4H

Husk at derer må ha aktivt samtykke ved bruk av bilder; se retningslinjer for biletbruk i 4H.

Pressemelding høstfest 2021_bokmål og nynorsk

Smart tips!
Klikk deg inn på våre nettsider! 
På prosjektplattformen, ressurssidene og i nedlastingssenteret finner du mye nyttig informasjon 
og dokumenter.Ressurssidene er en digitale verktøykasse for klubbene og fylkene.

mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
mailto:support%404h.no?subject=
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/#collapse-234
https://4h.no/4h-prosjekter/
https://4h.no/ressurssider/
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
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Vervekampanje 
I november braker årets største vervekampanje løs. 4H er ekstra gøy når vi er mange! 
I november og desember skal vi alle derfor være ekstra ivrige på å spørre både barn, ungdom og 
voksne om dem vil være med på å ha det sosialt, aktivt og morsom sammen med oss i 4H. 

Alle klubber oppfordres til å planlegge et åpent arrangement i november eller desember som dere 
kan invitere nye medlemmer til og som gir et inntrykk av hva dere driver med i deres klubb. Det kan 
være skogstur, gårdsbesøk, bløtkaketevling, mat på bål, juleverksted, juleball, dyrekurs eller hva 
dere måtte ha lyst til.

Brosjyrer, plakater osv. kan bestilles i 4H-butikken. Presentasjoner osv. kan lastes ned fra nedlast-
ningsarkivet på 4h.no. I tillegg har alle klubber fått tilsendt vervekort og verveplakater i sommer, så 
om dere har mer igjen – bruk det i november! Vervekonkurranser lanseres på 4h.no. Følg med  på 
4h.no for mer info og se ressurssidene for tips (oppdateres med flere tips utover høsten). Lykke til 
med vervingen!

Høstmedlemskap
Alle som melder seg inn i 4H nå på høsten (etter 1. september) betaler vanlig kontingent for i år, 
men får neste års medlemskap på kjøpet! Det er altså ingen grunn til å vente med innmeldingen til 
neste år. I tillegg får klubben mer økonomisk støtte jo flere medlemmer dere har ved nyttår. Det er 
derfor viktig at alle blir meldt inn og betaler sin kontingent før vi går over til 2022.
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dengronneskolen.no er en ressursside med aktiviteter og 
pedagogisk opplegg innen naturbruk, landbruk, og friluftsliv. 
Målet med siden er å gi pedagoger, klubbrådgivere og andre 
tilgang til aktivitets- og læringsopplegg slik at man kan ta un-
dervisningen ut på en gård eller ut i naturen, eller ta gården 
og naturen inn i klasserommet. Her er det også aktiviteter 
som klubben kan bruke på klubbkvelder og aktiviteter 4H-ere 
kan bruke i gjennomføringen av sine 4H-prosjekt.

På Den grønne skolen finner du: 
• faktasider om norsk landbruk  
• temabank med pedagogiske opplegg.

Materiellet er tilpasset 1. - 10. klasse. 
Den grønne skolen er et samarbeid mellom Norges Bondelag og 4H Norge.

Er du klar for leir? 30.juli - 6.august er vi i 4H Sogn og Fjordane klare til 
å ta imot alle dykk til fagre Breim i Gloppen Kommune, Vestland.

Lurer du på kor på kartet du eigentleg finn Breim? Om du har dei siste 
somrane teke turen til Loen – inst i den turkise Nordfjorden med den 
høge gondolbana – ja, då har du nok køyrt gjennom Breim. Neste 
sommar får du moglegheita til å stoppe opp og nyte alt det fine den 
vesle bygda har å tilby – både høgt i fjellet, lågt i vatnet, djupt inni 
skogen og midt utpå åkrane. 
Me sjåast!

Hva: Landsleir 2022 
Når: 30. juli - 6. august 2022 
Hvor: Breim, Gloppen kommune, Vestland 
Leirområde: Norsk Fjordhestgard 4h.no/landsleir2022/

Landsleir 2022

http://dengronneskolen.no
https://www.bondelaget.no/
https://4h.no/landsleir2022/
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Rural Youth Europe (RYEeurope)
Kurs og seminarer i regi av RYEurope legges ut på 
hjemmesida vår så snart vi får invitasjonene. Du kan 
også følge med direkte på deres hjemmeside.

International 4H Youth Exchange (IFYE)

Plakettalumner mellom 18 – 30 år kan også søke om 
å reise på IFYE-utvekslinga. Informasjon og søknads-
skjema vil legges ut på hjemmesida vår. 
Søknadsfrist er 15. november.

Vertsfamilier
Nå har du og familien mulighet for å få en ekstra “bror” 
eller “søster” sommeren/ høsten 2022. Opptil 30 ung-
dommer i alderen 15 - 30 år kommer til Norge neste år. 
20 amerikanske 4H-ungdommer (15 - 18 år) og deres 
to reiseledere skal være i hver sin vertsfamilie i fylkene 
fra  26.juni til 20.juli. Fra medio juni til november 
kommer det også eldre ungdommer (18 - 30 år) fra 

IFYE-utvekslinga, som skal bo hos vertsfamilier. For 
USA-utvekslinga må vertsfamilien ha ungdom med 
samme kjønn og omtrent samme alder som utveksle-
ren, i hus. På begge utvekslingene skal utveksleren 
være som et ekstra familiemedlem og være med på 
det familien foretar seg.

4H er globalt
Over hele verden gir 4H ungdom en følelse av tilhørig-
het og mestring via å lære ved å gjøre. Det globale 
4-H-nettverket ble dannet i 2014 og mener at nøkke-
len til å bygge en mer bærekraftig fremtid ligger hos 
dagens ungdom. Derfor har den globale ungdoms-
komiteen nå endelig sett dagens lys. De ønsker å 
styrke forbindelsene mellom 4H-programmer over hele 
verden og å øke antall 4H-land, fortsette 4H’s lange 
tradisjon for ledelse, bygdeutvikling og landbruk og 
spre den gode 4H-spirit’n på en inkluderende måte. Du 
kan lese hele erklæringen til Global 4H Youth Commit-
tee her. Her kan du også se videosnutter fra 4H-ere i 
andre land.

Internasjonalt i 4H i 2022
Verden holder på å komme til hektene, og dersom pandemien er under kontroll kan 
2022 by på herlige internasjonale muligheter og reisevirksomhet igjen.

IFYE-er fra USA koste seg på fjelltur med medlemmer i Blåvola 4H.

https://4h.no/hva-skjer/internasjonalt-utveksling/rural-youth-europe/
https://4h.no/hva-skjer/internasjonalt-utveksling/vertsfamilie/
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Les mer om hvordan søke midler

2022 er Frivillighetens år! Da skal vi feire Norges 
viktigste lagarbeid! Frivillighet Norge inviterer alle 
lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere til å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å 
få flere med.

Gjennom hele 2022 skal vi feire foreningslivet. Målet 
er å lage en stor, nasjonal fest hvor innsatsen som 
legges ned hver dag av medlemmer, deltakere, ak-
tivister, givere, frivillige og støttespillere, løftes fram. 
Frivillighetens år skal være en drahjelp for 
organisasjonenes arbeid for å få økt oppslutning.

Målet er: 
 • Økt deltakelse  
 • Økt mangfold 
 • Økt synlighet og kunnskap om 
  merverdien av frivillighet.

Søk VÅR DAG-midler

Hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 
2022, der oppmerksomheten rettes konkret mot den 
aktuelle organisasjonen. 4H sin dag er 7. mai – da 
vi skal sove Under åpen himmel. Da kan vi vise fram 
vårt formål og våre aktiviteter over hele landet.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG- 
kampanjen og 5 millioner kroner skal deles ut i støtte 
til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per 
arrangement/markering vil være 25 000 kr.

Det er nå mulig å søke om midler til klubben sitt VÅR 
DAG-arrangement, som skal være 7. mai/Under 
åpen himmel.

På vår nettside kan dere lese mer om hvordan klub-
ben kan søke midler:

• Hva må til for å kunne søke?
• Hva kan klubben gjøre Under åpen himmel?
• Hvem kan dere smarbeide med?
• Hvor mye skal klubben sløke om?

https://4h.no/nyhetsarkiv/sok-midler-article77476-28.html
https://4h.no/arrangement/frivillighetens-ar-2022-article71855-855.html?instance=0
https://vardag.smapply.io/
https://4h.no/arrangement/under-apen-himmel-2022-var-dag-article15856-855.html?instance=0
https://4h.no/arrangement/under-apen-himmel-2022-var-dag-article15856-855.html?instance=0


Klubbservice #3/2021

I 4H-butikken finner du 4H-profilartikler, brosjyrer, vervemateriell, høstfest-materiale m.m. 
I tillegg finner du også det du trenger for å være aktiv ute på tur og i naturen.

Slik handler du i den nye 4H-butkken: brukerveiledning. 
Mer informasjon om hvordan opprette brukerprofil finner du på 4h-butikken. 
Ta kontakt på info@4hbutikken.no eller 67 22 33 34 
Kundesenter 4H-butikken | www.4hbutikken.no

4H-butikken HØSTSALG!
nettbutikken for den aktive 4H-er

Øyo turbetikk kr 149,-

4H-votter kr 299,-

4H-refleks kr 20,-

4H-emaljekopp kr 95,- 4H-sitteunderlag, ull kr 139,-

https://www.4hbutikken.no/
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/startside
http://www.4hbutikken.no

