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4H året er allerede godt i gang. 
Nytt prosjekt er valgt, plan og 
budsjett skal være i boks. 

I mars var det styrevervkurs og årsmøte i Skjold. Jeg håper alle 
som deltok sitter igjen med noe som de kan ta videre til klubben 
sin. På årsmøtet var det gode debatter og mange engasjerte 
4Here, dere er gode! Jeg vil også benytte anledningen til å takke 
for tilliten nok en gang. Storkurs på Varhaug i april ble også 
en suksess, med mange forskjellige kjekke kurs. Tusen takk til 
begge komiteene og alle frivillige, det er dere som gjør det mulig 
å arrangere slike arrangement.

Prosjektet oppstyr som 4H Rogaland var en del av i 2018, 
er allerede i år blitt innført på landsbasis. 26.-28. april reiser 
fylkesstyret til Oslo for å bli med på fylkesstyreopplæring 
sammen med alle de andre fylkesstyrene i landet. Dette blir 
gjennomført samtidig som det andre landsstyremøtet etter ny 
styringsmodell ble vedtatt. 

Styret har begynt å jobbe med vedtakene som ble fattet på 
årsmøtet i Skjold. Blant annet skal det arrangeres fylkesdialog 
med klubbene i Rogaland angående arrangement i 2022. 
Innkalling er sendt ut til klubbene.

Neste store arrangement som står for tur er fylkesleir i 
Bjørheimsbygd 21.-24.juni. Alt ligger til rette for at dette skal bli 
en helt fantastisk opplevelse. Flere forskjellige aktiviteter og mye 
annet moro. Det er bare å glede seg!

Sommerens høydepunkt er nordisk leir i Bornholm. Her er det 
fortsatt ikke forsent å melde seg på et fantastisk leireventyr!

Jeg vil også minne dere på strategien til 4H Norge som går ut på 
at vi sammen skal bli større, smartere og synligere. Jeg vil derfor 
oppfordre alle til å ta med seg en venn for å vise hvor kjekt vi har 
det i 4H. Og, ikke glem å dele at det kjekke dere finner på!

Følg oss gjerne «4H Rogaland» på Facebook og Instagram.

Hilsen Mari Aksdal Hermansen, 
leder i 4H Rogaland

Mobil: 468 61 116
E-post: leder.rogaland@4h.no 
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NeSte FylKeSArrANgemeNt

- Jeg gleder meg til å ta fatt! 4H Rogaland skal både 
bli smartere, synligere og større, sier Mari Aksdal 
Hermansen (20), nyvalgt fylkesstyreleder. 

180 4H-ere mellom 10 – 18 år i salen, 
sakspapir, innlegg, replikker og 
delegatnumre… Det er mange nye 
begrep å sette seg inn i, men 
ordførerne i årsmøtet er flinke til å 
forklare og holde orden. Innleggene 
er godt forberedt og saklige. 
– Dette er demokrati i praksis! Vi har 
sjelden hatt så aktivt årsmøte som i 
år, sier Torbjørn Joa. Han har hatt 
lederrollen i fylket de to siste årene, 
og er nå også styremedlem i 4H 
Norge. Mer kontakt mellom klubbene 
og fylkeslaget har vært et klart mål i 
hans periode. 

– Dette årsmøtet viser at vi har nådd 
målene vi satte oss, smiler han 
fornøyd. 

4H er en av landets største barne- og 
ungdomsorganisasjoner, med 1400 
medlemmer bare i Rogaland. Et viktig 
prinsipp er at det skal være 
medlemmene som bestemmer. På 
klubbnivå har man alltid voksne 
veiledere. På fylkesnivå finnes gjerne 
ansatte som legger til rette for at 
medlemmene skal kunne ta de beste 
avgjørelsene og «lære ved å gjøre». 
Formålet til 4H er å skape aktive og 
samfunnsengasjerte ungdommer 
med ansvarsfølelse og respekt for 
natur og mennesker. 

– Mitt engasjement starta i Skjalg 4H i 
Sola kommune, sier Mari. I dette 
miljøet får man tid og rom til å være 
den man er, men samtidig tillit, ansvar 
og mulighet til å prøve helt nye ting. 
Da utvikler man seg personlig og 
lærer mange nye ting. 4H har formet 
meg som menneske, og er grunnen til 
at jeg tør å si ja til dette vervet.

Kamp om vervene
Mange 4H-ere ville være med i 
fylkesstyret, og på årsmøtet ble det 

kamp om plassene både som medlem 
og vara til styret. Sammen med Mari, 
består styret nå av Sigfrid Skogland 
Kristjansdottir fra Fjordsol 4H i Tysvær, 
Rune Bråthen fra Skjold 4H i Vindafjord, 
Mina Aksdal Hermansen fra Skjalg 4H i 
Sola, Helle Skretting fra Svala 4H i Hå, 
Jørgen Våg Skjold fra Falken 4H i 
Vikedal, Jørgen Tuen fra Solglimt 4H på 
Vigrestad og Iris Natten Frydenlund fra 
Viking 4H i Sandnes.

Vil starte nye klubber
4H Rogaland har i dag 36 klubber fra 
Lund i sør til Bjoa i nord. Likevel finnes 
det store områder uten 4H-miljø, for 
eksempel i Haugesund, Karmøy, 
Stavanger, Randaberg, Frafjord, Gilja, 
Egersund og Helleland. 
– Som et av få fylker, har vi en positiv 
medlemsutvikling. I mange nærmiljø 
her i fylket, er det faktisk slik at de 
fleste barn og unge er medlem i 4H. Vi 
ønsker derfor å bli større gjennom å 
starte helt nye klubber, sier Synnøve 
Jørgensen, regionleder i Rogaland og 
Hordaland. 

4H i byen? 
Hver klubb har sine utfordringer og 
må ta utgangspunkt i egne ressurser 
og nærmiljø. Å drive en lokal klubb på 
landsbygda er ikke det samme som å 
drive i en by. Skjalg 4H er en av 
klubbene som har fått kjenne på 
hvordan nærmiljøet har forandret seg. 
– Vår klubb er ikke lenger en del av et 
bygdemiljø, forteller Mari. Hun vil nå 
bruke erfaringen fra Skjalg 4H i 
arbeidet med å starte klubb også i 
urbane strøk. 
– Vi ønsker i tillegg kontakt med gårder 
som har lyst til å bli besøksgård 
grunnlagt på 4H sine verdier. For oss 
er de vel 40 4H-gårdene vi allerede har 
rundt om i landet, fantastiske arenaer 
for aktivitet. Mari håper alle som er 
interessert i 4H tar kontakt.  

Mari 
Aksdal 
leder

Rune Bråthen 
Styremedlem

Iris Natten 
Frydenlund. 
Varamedlem

Jørgen Tuen 
Varamedlem

Mina Aksdal 
Hermansen 
Styremedlem

Jørgen Våg 
Skjold 
Varamedlem

Helle Skretting 
Styremedlem

Sigfrid Skogland 
Kristjansdottir
Styremedlem
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Helgen 11.–13.januar 2019 samlet 
96 klubbrådgivere, 
fylkesstyremedlemmer og ansatte 
seg i Egersund til den årlige 
klubbrådgiversamlingen, og dette 
året ble det satt deltakerrekord! 
Nytt av året var også valg av sted 
- Egersund.

Verdensrekordholder på 
besøk!
Første innlegg fra scenen var 15 år 
gamle Karen Kyllesø som tok oss 
med på en fantastisk reise på ski 
over Grønland. Hun fortalte små 
og store historier fra planlegging 
og om selve turen. En fantastisk 
historie om verdens yngste til å 
krysse innlandsisen.

Tema: Kommunikasjon og 
synliggjøring! 
Årets samling hadde tema synlig-
gjøring og kommunikasjon som en 
rød tråd gjennom helgen. Monika 
Swigon fra 4H Norge deltok og 
informerte om digitalisering av 
prosjektene som er på gang fra 
2020. Hun hadde også en bolk om 
hvordan man ved hjelp av so-

siale medier kan bli synligere. Alle 
deltakerne kjenner nå til «Monika-
metoden» som er: Kommenter og 
reager i stede for lik og del! 

«Kommenter og reager i stede 
for lik og del. Det gir sjukt bra 
spredning av 4H i alles feed»

Toyni Tobekk sitt foredrag 
handlet om måter å informere i 
klubbene. Hva fungerer, hva 
fungerer ikke. Hennes budskap 
var å ha en plan på informasjon, 
ikke bare på aktiviteter.

– Det jeg håper at deltakerne tar 
med seg hjem og bruker til videre 
arbeid i klubbene er de fire K´ene 
som både Monika og jeg har pratet 
om, sier Toyni.  KVA vil vi 
synliggjøre, for KVEN 
(målgruppen), KVIFOR vil vi 
synliggjøre og KORLEIS gjør vi 
det. Har man disse i bakhodet når 
man driver informasjonsarbeidet 
er mye på plass.
Toyni hadde også flere gode råd å 
komme med for å lykkes med 
informasjonsarbeid i klubben din:
• Konsentrer deg om noen 

informasjonskanaler – ikke vær 
over alt!

• Bruk den kanalen mottakerne 
kan og får til!

«Møje lått å løye»
På dagtid lørdag var det også i år 
lagt opp til kurs og aktiviteter. 
Noen var på ullkurs hos 
håndtverker Aurora Tikejeva hvor 
deltakerne fikk lage tova 
sitteunderlag, noen var på 
Egersund Chocoladefabrik & Co, 
noen fylte på kunnskap med 
«Trygg i 4H», noen var på 
Byvandring med innlagte 
oppgaver og en gjeng gikk på tur til 
Trollpikken.

Tradisjon tro var det sosialisering 
fredag kveld med litt samarbeids-
leker rundt bordene og en liten 
logo-quiz. Lørdag var det 
prisutdelinger hvor blant annet årets 
syvsover, årets stuntmann og årets 
nykommer ble kåret. Flere hadde 
også tatt utfordringen og pyntet 
antrekket sitt med et hjemmelaget 
prosjekt. Latteren satt løst og 
stemningen var god hele helgen.

«Se, lytt, Rock hverandre 
frem»
Helgen ble avsluttet med et 
inspirasjonsforedrag av Synneva 
Erland som driver med kommuni-
kasjon og sosiale medier. Synneva 
er ei Jær-jenta fra Bryne og startet 
sin seanse med  Kaizerslåten 
«Ompa til du dør». Gjennom 
foredraget sitt tok hun deltakerne 
innom tema som er viktige å ha 
med seg i møte med ungdom. Hva 
er kommunikasjon? Bli oppmerksom 
på hvordan du tar rommet og hva 
din tilstedeværelse gjør med  
andre og stemningen. Og sist, 
men ikke minst: Hvordan kan vi 
løfte hverandre i hverdagen?

- Det beste rådet jeg kan gi dere 
som klubbrådgivere i møte med 
barna og ungdommene deres er å 
se dem! Og la dem få vite at du 
gjør det!

Synneva fortsetter: «Det er viktig 
at bråkmakeren eller den gretne 
tenåringsjenta også får den 
anerkjennelsen det er å bli sett.

I stede for å dulle med sutring, 
går det an å si: Ja, jeg ser du har 
en dårlig dag og at ting ikke er på 
stell akkurat nå, men vi andre har 
lyst å ha det kjekt. Kom å bli med 
når du er klar! Hvis du vil prate, har 
jeg tid etterpå». 

I 90 prosent av tilfellene kommer 
barnet til å ta del i leken eller 
aktiviteten i løpet av kort tid, 
avslutter Synneva.

rekord på Klubbrådgiversamling!

Karen Kyllesø.

Monika Swigon.

Deltakarane på ullkurset storkoste seg!

Foto: Alice Torland

Sommerstevnet er ei helg som vi 
i bygdeungdomslaget arrangerer 
hvert år. Her får lokallagene i 
Rogaland bygdeungdomslag 
mulighet til å vise frem sine evner 
til å arrangere. Sommerstevnet er 
ei helg med flere gøyale tevlinger, 
både fra mesterskapsplanen og 
noen unike tevlinger. Utenom 
tevlinger er det lagt opp til mye 
sosialt opplegg, og konsert på 
lørdagskvelden.

I år blir det ei helg med «fjøs» som 
tema og det arrangeres tevling 
i grilling, swing, motorsag ei ny 
spennandes tevling kalt 5 kamp. 
Denne tevlingen består av 5 ulike 
lagtevlinger som er bygd opp rundt 
temaet fjøs. På lørdagskveld er det 
i år «Silo & saft» som spiller opp 
til dans. Vi håper at du har lyst til å 
komme på sommerstevnet sammen 
med oss!

Denne helga er for alle 
som er medlem i Rogaland 
bygdeungdomslag, og er over 16 
år!

Norges bygdeungdomslag 
er en landsdekkende 
ungdomsorganisasjon av og 
for ungdom. Organisasjonen 
har over 7000 medlemmer 
organisert i 12 fylkeslag og 100 
lokallag. Organisasjonen ble 
stiftet i 1946, og har fokus på 
aktivitet, organisasjonsopplæring, 
bygdepolitikk og tevling.

www.rbu.no

FJåge På PODleSt
Helga 28.-30. Juni 
2019 arrangerer Orre 
bygdeungdomslag 
sommerstevnet. Dette 
skal arrangeres på Orre 
Stadion. Slagordet for i 
år er «Fjåge på Podlest»

Styreoversikt i Rogaland Bygdeungdomslag
Leder: Marie Soma
Organisatorisk nestleder: 
Ida Marie Bollestad
Bygdepolitisk nestleder: Liv Slettebø
Kasserer: Jon Byberg
Informasjonsleder: Janne Pettersen
Tevlingsleder: 
Henrik Nordtun Gjertsen

Aktivitetsleder: Geir Egil Reve
Lagutviklingsleder: 
Jonas Henry Alvestad

Styremedlem: Håkon Goa
Vara: Eilin Fossfjell
Vara: Jørgen Hauge
Vara: Ane Mjåtveit

http://www.rbu.no
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Styrevervkurs 2019
Skjold 4H var vertskap og leverte 
et fantastisk arrangement for oss! 
Arrangementskomiteen, som har 
bestått av medlemmer og 
klubbrådgivere i klubben, har 
planlagt arrangementet i mange 
måneder og gjennomførte med 
glans. 

Vi hadde i år kurs i nyvalgt leder/
nestleder, sekretær, kasserer, 
startkurs i styrearbeid, 
styremedlem, synliggjøring og 
friluftshelt. Instruktørene våre er 
eldre 4H medlemmer som har fått 
opplæring på nasjonalt DAF-kurs 
(Drift av 4H klubb).

I år hadde vi ikke bare lokale 
instruktører, men fikk også besøk 
fra gode hjelpere fra Sogn & 
Fjordane, Nordland og Hedmark. 
Vi er alle sammen i 4H, men 
opplever at ulikheten på kryss av 

fylkene er spennende og lærerikt 
for oss alle.

Utenom kursene hadde vi 
festmiddag med Mesternes 
Mester konkurranse fra scenen. 
Alumnklubben RAA hadde kiosk 
med verdens beste is og lånte ut 
spill. 4H-ere som har vært i 
Gambia på utveksling fortalte om 
deres opplevelser. Lederne var på 
yoga og kafé i vakre Isvik. 
Instruktørene slo til med 
uforglemmelig Cheer-leader 
opptreden. Og Karen Kyllesø 
imponerte oss alle med å fortelle 
om 4H-prosjektet hun hadde i fjor 
«På ski over Grønland»

TUSEN takk til Skjold 4H og alle 
som gjorde helga så minnerik og 
fin! 

Vi kommer igjen til neste år!

Første helga i mars samlet 170 store og små 4Here 
seg i Skjold til styrevervopplæring og årsmøte. 
Tekst og foto: Katrine Sægrov

VÅRE STØTTESPILLERE STYREVERVKURS 2019, SKJOLD
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4H Norge har i vinter gjennomført to kurs for 
friluftsinteresserte ungdommer som ønsket 
opplæring i å bli instruktører. To av deltakerne var 
Nina Marita og Karen fra Jerv 4H i Årdal. På 
styrevervkurset i Skjold hadde jentene kurs for en 
gruppe seniorer som vi håper ble inspirert til å ta 
kunnskapen de fikk med seg hjem til lokal klubb.   
 
Deltakerne lærte om turplanlegging, 
friluftsaktiviteter, bål, kart, kompass, 
allemannsretten og viktige prinsipper for 
planlegging og gjennomføring av friluftsaktivitet 
for mindre grupper.

4H Rogaland kommer til å ha flere friluftsheltkurs 
og til høsten er det mulighet for andre seniorer å 
delta på nasjonal opplæringshelg.  
Følg med – kanskje blir dette ditt prosjekt i 2020?

Friluftshelt

Foto: Nina Maritha Egeland og Karen Kyllesø

Dette trenger du: 
 Bål  
 Kniv 
 10-20 g alun (fås 
på apoteket) 

 50 g ullgarn (ett 
nøste) eller ull 
uten lanolin 
(ullets fett) 

 Planter som avgir 
farge  

 Sil, dørslag eller 
melsikt 

 Vann 
 Kjele (som ikke 
brukes til mat) 

 Balje 
 Evt.  et  hespetre 
 

 

Tidsbruk: 
Mer enn 2 timer 

Slik gjør du det: 
1. Lag hesper av garnet ved hjelp av et hespetre eller ved å snurre 

garnet rundt en arm. Bind sammen garnet i en ende av hespa. 

2. Løs opp alunet i 2-3 liter lunka vann.  

3. Legg garnet oppi og kok opp. La syde, ikke koke, i ca 40 minutter 

4. Legg garnet til side i fuktig tilstand 

5. Kok  ca 3 liter vann sammen med planter som for eksempel røss-
lyng, blåbær eller bjørkeblader gir alle gule til gulgrønne farger. Jo 
mer plantemateriale, desto sterkere farge. La det koke 20-30 mi-
nutter 

6. Sil vannet fritt for planterester, og legg garnet oppi til det har fått 
en fin farge. Dette tar omtrent 15 minutter. 

7. Skyll garnet godt og la det tørke. 

 

 

 

4Hs aktivitetsbank//xxxxxx 

Navnet på aktiviteten 

4H Norge Klart hode · Varmt hjerte · Flinke hender · God helse 

4Hs aktivitetsbank 

Farg garn med plantefarger 

Fakta Tips 

 

Tips 
Å behandle garnet 
med alun kalles å 
beise garnet, og gjør 
det mer mottakelig 
for plantefargen, og 
at garnet blir mer far-
geekte, slik at det 
ikke bleikner like fort. 

Bruk planter i nær-
miljøet. Du kan lære 
mer om plantefarging 
og hvilke planter som 
gir hvile farger ved å 
lese 4H-prosjektet 
”Fargar frå naturen” 
som kan bestilles på 
www.4h.no.  

Det tar litt tid å 
koke opp vann, så 
det kan være en 
fordel med flere 
kjeler. 
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årets klubb: Skjalg 4H 
Hvert år deler 4H Rogaland ut prisen «Årets klubb». Vinneren får diplom 
og gavekort fra FK-butikken til verdi av 1500 kroner. 

Medlemmene i Skjalg 4H er opptatt av at klubben 
skal bidra til nærmiljøet. Ved innsamling av 
landbruksplast bidrar klubben i tillegg til å bevare 
miljøet. 

Når det skjer noe i Sola sentrum, er 4H synlige. Her 
er medlemmer (og ordfører Ole Ueland) aktive under 
Par(king) Day 2018.  

Må være synlige
– For å gjøre klubben vår synlig for innbyggerne i 
kommunen, samarbeider vi blant annet med Sola 
Fritid. De jobber for å skape og tilrettelegge for et rikt 
fritidstilbud for innbyggerne i Sola kommune, forteller 
Mina Aksdal Hermansen, leder i Skjalg 4H. Her har vi 
også informert om ledsagerordningen til 4H og 4H for 
alle.

Skjalg 4H er også aktiv på sosiale medier, og legger 
ut bilder og tekst fra alle aktivitetene sine. -På denne 
måten kan folk som ikke kjenner 4H se hva vi faktisk 
driver med, sier Mina. 

Et kjapt søk på «Skjalg 
4H» på Solabladet.no 
viste at klubben er 
superflink til å sende inn 
tekst og bilder.
– Vi jobber for at alle skal 
få mulighet til å bli kjent 
med den fantastiske 
organisasjonen vi er en 
del av. Tittelen «Årets 
klubb» kan vi bruke i 
markedsføring av 
klubben lokalt, samtidig 
vil det gjøre 
medlemmene stolt av å 
være med i 4H! avslutter 
Mina. 

Skjalg 4H sine tips til andre klubber: 
• Vis frem alt dere gjør
• Gjennomfør informasjonsrunder på skolene for å 

rekruttere nye medlemmer
• Vis at dere er samfunnsengasjert – dette legger folk 

merke til! 
• Samarbeid med andre 
• Oppfordre medlemmer til å delta på kurs, leir og 

utveksling i 4H
• Ha det gøy!

Foto: Skjalg 4H

Dette er absolutt sommerens 
vakreste og løgnaste 4H eventyr!
I sommer går turen til vakre 
Bornholm i Danmark og leiren 
varer fra 20.-27. juli.

Fylket setter opp to busser og vi 
reiser fredag 19. juli med retur 
søndag 28. juli. 

Påmeldingen åpnet i midten av 
februar og i starten av april er det 
over 100 rogalendinger fra 25 av 
fylkets klubber påmeldt. Flere 
ledere er også klare og 
fylkesstyret driver i disse dager å 
setter sammen ledergruppen.

For å delta må du være født 2005 

eller før. Vi anbefaler at deltakerne 
har vært på leir og annet 4H 
arrangement tidligere.

Påmelding skjer gjennom 
medlemsregistret og ordinær 
påmelding er fra 18. februar–13. 
mai (pris da blir 3.300 kr) Det er og 
mulighet for å melde seg på frem 
til 14. juni (Pris etter 13. mai blir 
4.000 kr) Påmeldingen er 
personlig og bindende. Skal du 

delta på fellesreisen er der egen 
påmelding. Prisen her er 2.400 kr.

Nordisk 4H camp
Frister det med ei 
uke i telt, lite søvn, 
leirliv, aktiviteter og 
god stemning sammen 
med venner du enda 
ikke har møtt og noen 
kjente? Bli med!

Du finner mer informasjon om 
leiren på nettsiden - www.
nl2019.com  og på www.4h.no/
rogaland Følg også leiren på 
Facebook - Nordic 4H Camp 
2019

http://www.nl2019.com
http://www.nl2019.com
http://www.4h.no/rogaland
http://www.4h.no/rogaland
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Kurs:

Hvor har du mulighet til å få opplæring i ett av 
følgende kurs? 

Hvor kan du treffe venner du ikke før har møtt?

Hvor er der mat å få hver tredje time?

Hvor samles over 400 yngre og eldre ungdom til å 
overnatte på flatseng?

På storkurs i 4H selvsagt!

Tusen takk til alle som gjorde storkurs i Hå til et flott 
arrangement! Deltakere, ledere, alumner, 
støttespillere, instruktører og ikke minst 
arrangørgjengen fra nemnda i Hå. 

StOrKurS 2019

Ladestasjon

Mekking Tacosuppe og laupskaus på menyen Alle

Malekurs. Foto: Trude Holmen.

Sosialt i sovesalen. VInnelag i Hå-cupen

venner du har møtt før.

Venner du møter igjen. Swingkurs >>>

Kakebaking SveisingVolleyball både ute og inne.

Komiteen. Foto: 4H Rogaland Gardsbesøk Glassblåsing Asiatisk matlaging

Selvforsvar, Zumba og 
Yoga
Jæren sportsenter AS
Bølgesurfing 
Turn og trampett
Swingkurs
Klatring 
Skyting og selvforsvar
SUP, stand up padling 
Volleyball
Kake, bake og pynt 
Matambassadør
Asiatisk matkurs
Malekurs 

Glassblåsing 
Scrapbooking
Sykurs
Fotokurs 
Gardsbesøk
Sau slakt og klipping 
Hest 
Sminkekurs
Flettekurs
Improvisasjonskurs
Sveising
Mekking 
Traktorpulling 
Speedway



Iskø Flettekurs

GardsbesøkImprovisasjon Jæren sportsenter

SUP Skyting. Foto: Sølvi Karin HodneSovesalen

Sy din egen genser Helle på fotooppdrag Scrapbooking

14 4H Knask       4H Rogaland
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Våre støt tespillere – Storkurs 2019, Varhaug
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Reime Agri AS, Jernbaneveien, 4360 Nærbø, Tel. 51 79 19 00, Fax. 51 79 19 62, postagri@reime.no, www.reimeagri.no

Gullros 90 kortbås/langbås

Båsen med alle muligheter

Gullros 90 er en fl eksibel båsinnredning med mange muligheter. Du kan velge mellom fl ere typer
båsskiller og halsåpningene kan justeres etter dyrestørrelsen. gullros kan brukes både som langbås
og kortbås, og leveres med eller uten stengeutstyr.

Ting som teller

 * sikrer kuas naturlige atferd
 * solid konstruksjon
 * enkel å montere
 * enkel å tilpasse nye og eksisterende bygg
 * båsskiller/stendere kan støpes eller skrues fast
 * båsskillene er ekstra kraft ige i den korrosjonsutsatte sonen nær gulvet
 * god overfl atebehandling reduserer korrosjonsfaren

Et godt utgangspunkt for trivsel i fj øset

Gullros 90 er en åpen bås som sikrer kua en naturlig legge- og reisebevegelse, når båsen ikke er stengt.
På samme tid er den tett nok til at forspillet blir minimalt. Båsen er produsert med tanke på
individuell tilpasning for å gi økt trivsel for dyra og gode arbeidsforhold for bonden.
                       Se teknisk beskrivelse på baksiden.

Varhaug Servicenter AS
Tlf. 51430233 - 4360 Varhaug
www.varhaug-servicenter.no

         VÅRE STØTTESPILLERE – STORKURS 2019, VARHAUG 
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R.SKRETTING AS 

4H deltar i flere utvekslinger. Den 
viktigste delen av utvekslingene er 
oppholdet hos vertsfamiliene. Å bo 
hos en helt vanlig norsk familie og ta 
del i hverdagen, gir både deltakerne 
og vertsfamiliene en enestående 
mulighet til å bli godt kjent med 
hverandres levemåte og kultur. Ingen 
vertsfamilie - ingen utveksling!

Sommeren 2019 får vi besøk av ca. 
10 stk fra forskjellige land rundt 
omkring i verden; Sveits, Østerrike, 
Tyskalnd, Costa Rica, Taiwan, USA, 
England, Skottland og Nord-Irland.

Vi trenger hjelp fra deg!
Ta kontakt med ditt lokale 4H-kontor, 
eller Siv Lene Halvorsen på siv.
halvorsen@4h.no hvis du ønsker mer 
informasjon, eller melde din inter-
esse for å være vertsfamilie.

Oppholdet i hver enkelt familie kan 
være på 2-3 uker, eller så lenge det 
passer for deg og dere.

Registreringsskjema for 
vertsfamilier finner du her: 

https://www.4h.no/Om-4H/Internas-
jonalt/Vertsfamilier/

Bli vertsfamilie!
Bli med på en 
spennende reise 
– i din egen stue!

Hvorfor bli vertsfamilie? Ni gode grunner!
1. Dere blir kjent med en annen kultur på en helt unik måte.
2. Dere lærer om 4H og tilsvarende organisasjoner i andre land.
3. Dere får en ny venn! Mange holder kontakten etter oppholdet.
4. Dere lærer mer om dere selv og får et nytt perspektiv på egen kultur.
5. Dere får øvd dere i engelsk og kanskje lærer dere noen ord på et annet språk.
6. Dere er med på å skape livslange minner for en ungdom. Og for dere selv.
7. Dere bidrar til å oppfylle målsettingen om større tverrkulturell toleranse og åpenhet.
8. Det er gøy!
9. Bare prøv. Dere kommer ikke til å angre.

https://www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/Vertsfamilier/
https://www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/Vertsfamilier/
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Da juledagene i 2018 var over 
samlet femten spente 4Here seg 
på Gardermoen sammen med tre 
erfarne reiseledere, for å gjøre seg 
klar for turen til det lille landet 
Gambia på Afrikas vestkyst. De 
tilbrakte omtrent to uker sammen, 
og som det alltid gjør når 4Here 
møtes, ble det skapt nye vennskap 
og uforglemmelige minner. Det 
som var ekstra spesielt for oss som 
skulle besøke 4H i Gambia for 

første gang, var å få se hvordan 
noen av loddpengene vi har samlet 
inn i løpet av mange år i 4H har blitt 
brukt.

Det hele startet med et kort 
opphold i sentrale strøk ved 
kysten, men da vi på nyttårsaften 
reiste innover i landet langs den 
flotte Gambia-elva, skjønte vi fort 
at dette landet hadde mye mer å by 
på enn markeder og 
krokodilleparker for turister. Vi 
feiret nyttårsaften på en øy ute på 
elva, i en by kalt Janjanbureh. 
Foruten mye dans, trommer og 
fargerike antrekk denne kvelden, 
ga oppholdet oss her historier og 
innblikk fra da byen var en sentral 
brikke i slavehandelen. 

Turen videre gikk via en ferje, eller 
mer presist en lekter, som vi måtte 
dra oss over elva ved hjelp av egne 
hender og en fastmontert wire. 
Etter denne eksotiske opplevelsen 
ble nordmennene på tur 

kjempeoverrasket da syngende og 
smilende barn og unge samlet seg 
rundt bilen vår og småløp ved 
siden av oss. Da vi så 4H-flagget 
vaie forstod vi at vi var på rett 
plass. – Folket i Tankong Kunda 
hadde virkelig gledet seg til å få 
besøk, og velkomsten vi fikk oste 
av glede, spenning og kjærlighet! 
«Welcome! Welcome! Welcome!» 
ropte de. 

Tankong Kunda er en landsby 
med omkring 500 innbyggere, og 
vi var heldige som fikk bo hjemme 
hos familier i to netter der. Vi fikk 
se hvordan deres dagligliv var, 
med alt fra klappeleker, 
fotballspilling og vanning av 
grønnsakene som vokste i hagen 
utenfor barneskolen, til matrutiner, 
dusjing utendørs når 
stjernehimmelen er på sitt flotteste 
og 4H-kurs i batikk eller såkalt «tie 
dye»-farging av klær. Alle ville bli 
kjent med oss, og vi fikk mange 
nye venner!

Ferden videre gikk til grensebyen 
Farafenni (kun 4km sør for 
Senegal), der vi blant annet fikk 
besøke den agroøkologiske 
landbruksskolen Chamen. Nettopp 
på denne skolen fikk 4H sin 
oppstart i Gambia for mer enn 30 år 
siden, da to norske 4Here fikk 
mulighet til å besøke Chamen. I 
Farafenni ligger også 
hovedkontoret til 4H Gambia og vi 
møtte noen av de ansatte som 
jobber der, og fikk kikke i 4H-hefter 
og annet spennende vi fant på 
kontoret. 

Før vi tenkte på å begynne 
hjemreisen til Norge var det tid for 
to nye netter i vertsfamilier, denne 
gangen i landsbyen Daru. Her fikk 
vi se hvordan 4H virkelig har bidratt 
til utvikling i lokalsamfunnet. 
Gjennom midler og opplæring fra 
4H-organisasjonen har et 
prøveprosjekt med en mindre 
grønnsakshage resultert i et 
kjempestort område med dyrka 

jord, og de fleste familiene i 
landsbyen har ansvar for en andel 
av jorda hver. Barn og voksne går 
hver dag den drøye kilometeren 
ned til grønnsakshagen for å heise 
opp vann fra brønnene og holde 
plantene i live. Dette gjør at folket i 
Daru har nok mat til å fø sine egne 
familiemedlemmer (i Gambia bor 
man i storfamilier med 
besteforeldre, koner og et titalls 
antall barn), og i gode tider har de 
også mulighet til å selge og tjene 
penger på grønnsakshandel. – Alt 
dette fordi 4H-klubben ble etablert 
og startet opp et mindre prosjekt for 
å spre kunnskap og la 
medlemmene og deres familier 
lære ved å gjøre.

Vi vil takke for turen, abarake bake 
(tusen takk på mandinka), jerijeff 
(takk på wolof), og ønske alle 
sammen lykke til med årets 
loddsalg. – Stå på og gled deg til du 
får mulighet til å reise på 
4H-eventyr til Gambia! 

gambia
• Afrikas minste land, grenser 

til Senegal og har kystlinje til 
Atlanterhavet

• Innbyggertall: 1 970 081
• Hovedstad: Banjul
• Elva Gambia er en viktig ressurs 

og del av landet
• Ble selvstendig fra det britiske 

koloniriket i 1965
• Økologisk fotavtrykk: 0,5 

jordkloder

Hvordan du og din klubb kan bidra?
• Få en vennskapsklubb i Gambia
• Bidra til utviklingsfondet 4H Gambia og 4H Norge samarbeider 

om slik at 4H-klubbene i Gambia har et sted å låne penger fra
• Selg 4H-lodd og fortell om samarbeidet vi har med 4H Gambia

Ta kontakt med 4H-kontoret eller send en mail til 
anne.kari.eliassen@4h.no for mer informasjon

4H i gambia
• 6 ansatte i administrasjonen til 4H 

Gambia, det meste finansieres 
ved hjelp av tilskudd fra 
loddsalget til 4H Norge

• Klubbene er sterkt knyttet 
til landsbyene og har ofte 
fellesprosjekter for hele landsbyen

• Omtrent like mange jenter som 
gutter er medlemmer, ca. 10.000 
totalt

• Medlemsalderen er 15–35 år
• Facebook: 4H The Gambia

På 4H-eventyr i gambia
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.no

En yoghurt-slant

En brun banan

Eplejusen fra sist uke

Noen mynteblader

Slutten av en ingefær

spinat fra fryseren

En super rett til å steke i bålet. 
Denne kan du lage ferdig 
hjemme, ta den ut av sekken 
og legge den rett i bålet. 

4 porsjoner 

Ingredienser   
4 stk hvetetortilla
2 dl matyoghurt
2 dl hermetiske maiskorn
4 ss vårløk
4 dl revet norvegia
200 g salatkjøtt av kylling
8 stk soltørkede tomater

Fremgangsmåte
Ta en tortilla og smør på med 
matyoghurt.
Bland ingrediensene og fordel 
i tortillaene, rull dem sammen 
og pakk dem i bakepapir/
aluminiumsfolie, bruk da 
dobbelt bakepapir. Ta med på 
tur og legg på bålet 2 minutter 
på hver side. Ypperlig 
alternativ til pølser. De kan 
også spises som de er.

tortilla på bål

Foto: www.melk.no

Det er Grønt Punkt Norge som 
drifter returordningen for 
landbruksplast gjennom avtaler 
med 120-130 innsamlere over 
hele landet. Ordningen finansieres 
gjennom at alle bønder betaler et 
ekstra vederlag når de kjøper 
plast. I et brev til alle medlemmer 
og produsenter som finansierer 
landbruksinnsamlingen, skriver 
Grønt Punkt at de sliter med å 
sikre fortsatt innsamling av 
landbruksplast. Årsaken er blant 
annet dårligere marked for 
returplast og endringer i 
emballasjeforskriften. 4H 
klubbene og andre innsamlere har 
de siste åra opplevd å få redusert 
betaling for innsamlet plast.

Selskapet Plastretur, som driftes 
av Grønt Punkt, har i vinter 
besluttet å gi ekstra støtte til 
innsamlere av landbruksplast, for 
å sikre fortsatt god innsamling og 
gjenvinning. Ekstra støtte er på kr 
350,- / tonn. Det blir da kr 1350,- 
per tonn. 

Dato for oppstart av denne 
ordningen er nå satt til 1. juni og ut 
året.

Sentrale land, i hovedsak i Asia, 
har stanset mottak av all plast til 
gjenvinning fra Europa. Uten 
kjøpere av brukt plast har 
råvareprisen for resirkulert plast 

falt dramatisk. Mange plastmottak 
i Norge nærmer seg derfor fulle 
lager. Mottaka har likevel plikt til å 
ta imot plast, og stiller større krav 
til at plasten er godt vaska og 
sortert.

Der er mye uavklart i hvordan 
landbruksplasten skal håndteres 
videre, og det jobbes på mange 

ulike arenaer for å få til gode 
ordninger for både bønder, miljøet 
og innsamlere. Men det er i hvert 
fall helt sikkert at lokale klubber 
gjør en fantastisk innsats med å 
arrangere innsamlingsdager. 
Kanskje vil 4H med tiden utvide 
sin landbruksplastinnsats til også 
at klubbene ellers i fylke vil starte 
med dette? 

landbruksplast
I flere år har 11 4H 
klubber i sørfylket 
drevet med innsamling 
av landbruksplast. 
Dette har vært et viktig 
miljøtiltak og har gitt 
gode inntekter for 
klubbene.
Tekst og foto, Katrine Sægrov

http://www.melk.no
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KluBBeN miN

utstein 4H

Solglimt 4H

Bygda 4H 

Leder Jostein Hodnefjell åpnet 
basarmøtet og ønsket velkommen og 
fortalte om programmet for kvelden. 
Tradisjonen tro spilte Mosterøy 
skolekorps en rekke flotte melodier til 
stor applaus fra alle fremmøtte. 

I forkant av basaren hadde ivrige 
medlemmer solgt lodd både på lokal 
butikk og i nærmiljøet. Gevinstene 
som ble loddet ut var gitt av 
medlemmene samt fra en rekke 
bedrifter og  og butikker i nærområdet. 
En hjertelig stor takk til de. 

Det var videre pause med salg av 
kaffe, saft og kaker. Også inntekten fra 
dette går til Kreftomsorg Rogaland. Vi 
hadde besøk av leder i Kreftomsorg 
Rogland, Janncike Haugan, som viste 
bilder og fortalte om viktigheten denne 
støtten utgjør. Hun uttrykte også 
umåtelig takknemlighet for den 
innsatsen medlemmene i klubben vår 
viser. 

Da utlodningen var ferdig – mange 
flotte gevinster hadde fått sine 
respektive eiere -hadde vi fått inn hele 
kr. 49.387,- som går uavkortet til 
Kreftomsorg Rogaland. Fantastisk at 
medlemmene Utstein 4H igjen kan 
være med i bidra i en så viktig og flott 
sak. 

Skogstjerna 4H er en klubb med 
cirka 24 medlemmer. Forrige 
klubbmøtemøte var 7. mars. Da 
jobbet vi i prosjektheftene, 
blåste ut av og malte på egg og 
bandt fluer (fluebinding og 
fisking). Kjekk kveld

Helsing Guro Byberg, 
klubbrådgiver

Glasskjellaren
Den 6. februar var Bygda 4H i 
Glasskjellaren i Bjørheimsbygd. 
Her fekk medlemmane sjå 
korleis Astrid Vadla Ravnås 
jobbar. Me fekk lage vår eigen 
kunst og alle kunstverka blei 
kjempe fine. Astrid Vadla 
Ravnås smelta dei klar og  
me fekk dei neste møte.  

Diskotek
Den 6. mars arrangerte 
Bygda 4H diskotek på 
Aktivitetshuset på Tau. Dei 
yngste dansa medan dei 
eldste var med å hjalp til. 
Diskoteket var for alle 4.–7. 
klassingar, men 3. klassingar 
som var medlem i 4H fekk 
vera med. Me dansa heilt te 
20.00 og då hadde heile 110 
stk vore innom festen!

Hei
Eg går i Solglimt 4H, den klubben er 
veldig kjekk å vere med i! Vi har hatt 
karneval men volleyball, og kost oss 
mykje i det siste. Solglimt 4H er ein 
klubb i Hå Kommune, og er ein av 

klubbane som skal organisere 
Storkurset i Rogaland! Det gleder eg 
meg til! Vi har mange kjekke folk her 
og det er koseleg og veldig triveleg! 
Helsing Olivia Szlage

«Rennetur»
Tekst og foto: Jostein Hodnefjell

Fredag ettermiddag dro 13 
seniorer og sjåfører avgårde. 
Dette er andre året Utstein 4H 
er på «Rennetur» til Røldal. 
Begge årene er det noen i 
klubben som har hatt det som 
4H prosjekt, og i år var det 
Jostein Hodnefjell som 
hadde ansvar som arrangør. 
 
Første stopp var i Etne og hvor 
2. handlekorger ble fylt med god 
mat og mye appelsiner. Vel 
framme var det arbeidsfordeling 
og god gang på kjøkkenet, og 
Tacoen kom raskt på bordet. 
Lørdag var det full fart ut i 
bakken i et litt friskt vær. 
Søndag var det på med solkrem 
og ut på ski. Hele dagen ble 
benyttet i trekket før det var 
restefest og utvask/rydding på 
hytta. Dette er et veldig kjekt 
prosjekt som øker samholdet i 
klubben og får folk ut på tur.

Basar
Tekst/foto: Oda Enoksen, Utstein 4H

Torsdag 7. mars avholdt Utstein 4H igjen basar til inntekt for 
Kreftomsorg Rogaland, øremerket aktiviteter for barn og unge.

Skogstjerna 4H 
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Arrangørklubbar i år er Bygda 4H, 
Hjelm 4H og Jerv 4H.  
Bjørheimsbygd ligg i enden på 
Bjørheimsvatnet og blomstrar. 
Under leiren skal me opphalde 
oss på Vaulali leirsted og 
Bjørheimsbygd skule, samt i 
områda rundt. Me er klar, så pakk 
sekken og ta teltet med på leir!

Fun-facts om 
Bjørheimsbygd
Bjørheimsbygd er ei lita bygd med 
gardsbruk som ligg i Strand 
kommune. Kanskje høyrd om 
Ryfast? Ryfast blir verdas lengste 
undersjøiske vegtunnel på 14 km 
ifølge Statens vegvesen. Denne 
skal gå frå Solbakk i Strand 
kommune til Nord-Jæren. Frå 1. 
januar 2020 blir også Preikestolen 
ein del av Strand kommune. 
Sykkelstjerna Gunn Rita Dahle og 
politikar Hadia Tajik er oppvokst i 
Bjørheimsbygd. 

Kven kan delta?
Fylkesleiren er for alle 
medlemmer som er født i 2007 
eller før.

Spennande aktivitetar
Som alle tidligare år, slår vi til med 
masse kjekke aktivitetar. 
Swingkurs, med erfarne 
instruktørar som lærer bort 
grunnleggjande swing til 
fengande rytmer!
Blomsterdekorasjon, her skal du 
lære deg gode prinsipp for å lage 
ein fresh og fin 
blomsterdekorasjon. 
Lær å lage Thai-mat, 
instruktøren er sjølvstendig 
næringsdrivande og lagar herleg 
thai-mat. Her får du lage 
kyllingspyd og steike nudlar. 
Kanskje ein inspirasjon til 
familiemiddag når du kjem heim?
Ullkurs, her lærar dykk å tove 
sitteunderlag med hjelp av 
erfaren instruktør som er allsidig 
husflids handverkar.

Fiske til lands og på sjøen. 
Dette er eit samarbeid med 
Naturbruk på Strand 
vidaregåande skule. Dei byr på 
ein spennande dag i sin heilt nye 
Akvahall der det blir omvisning og 
ein skal blant anna få lage teiner. 
Førstehjelpskurs, her lærar du 
om førstehjelp og mykje viktig 
innan dette temaet av Hjelmeland 
Røde Kors.
Topptur til Regnaknuten, det blir 
ein fin topptur til Regnaknuten 
(787 m.o.h.).
Moderne dans, med superdyktig 
instruktør som driv dansestudio 
på Jørpeland.
Skyting, kurs innan sikkerhet og 
skyting på skytebane. Her må ein 
pårekne litt venting, så ta gjerne 
med ein kortstokk eller eit spel.
Stell og vedlikehald av motorsag.
Friluftshelt
Leirbuksemaling

Miljøtorg og underhaldning
Alumnane er 4H sine gode hjel-
perar under kvart arrangement, og 
tek ansvar for miljøtorg, sal av is 
og «utleie» av brettspel. Det blir 
diskotek, jonsokbål, actionbound, 
Slaget om Bjørheimsbygd og 
underhalding frå scenen. Alle tun 
vert utfordra til å komme med eit 
innslag frå scena.

Volleyballturnering 
Sjølvsagt blir det 
volleyballturnering på sundagen. 
Landkreditt støttar sjølvsagt alltid 
Fylkesleiren med bland anna 
gratis volleyballar. 

Fylkesleir 
2019
No er det endeleg 
klart for Fylkesleir 
igjen! I år blir leiren 
arrangert den 21.–24. 
juni i Perlå av Ryfylke, 
Bjørheimsbygd. 

VELKOMMEN PÅ LEIR!

Friluftslivets uke har blitt arrangert 
av Norsk Friluftsliv siden 1993 og 
finner alltid sted fra første helg i 
september. Norsk Friluftsliv er en 
fellesorganisasjon for 17 norske 
frivillige friluftsorganisasjoner, med 
over 950 000 medlemskap, og 4H 
er en av disse.

Friluftslivets uke sparkes i gang 
med  #nattinaturen lørdag 
31.august.  Konseptet er såre 
enkelt og tilgjengelig for alle! Man 
gjør det så komplisert eller enkelt 
som man selv ønsker: dra dyna 
ut på balkongen, sett opp telt i 
hagen, heng opp hengekøya i 
skogen, sov på den fjelltoppen 
du har hatt på lista di lenge eller 
på stranda…. Kun fantasien 
setter grenser her! I 2018 sov tett 
oppunder 100 000 nordmenn ute 
og nå er alle invitert til å bli med 
på ny natt i naturen!

Tar du bilder og deler på facebook 
eller instagram og bruker 
emneknaggen #nattinaturen er 
du i tillegg med på trekning av 
et telt fra Fjällräven. Regler for 
konkurransen finner du her
Friluftslivets uke har som mål 
at flere skal få oppleve natur 
og friluftsliv – og bli kjent med 
utemulighetene som finnes i 
nærmiljøet. Lag og organisasjoner 
oppfordres til å ha aktiviteter i 
denne perioden. Det kan være 
skog- og fjellturer, sopp- og 
bærplukking, elvevandring, 
natursti, padletur, klatring, 
fugletitting, bålkos, pølsegrilling, 

felles overnatting ute eller andre 
ting. 

På nettsiden  
www.friluftslivetsuke.no kan 
man legge inn arrangementer 
som man tenker å arrangere, 
samt at man kan laste ned bilder 
og annet materiell som kan 
brukes i markedsføringen av 
arrangementet. 

Da er ballen sparket over til 4H 
klubbene i Rogaland! Lag et 
arrangement for medlemmer 
i klubben eller for bygda i 
Friluftslivets uke 2019!

Bli med ut!
I Friluftslivets uke 31. 
august–8. september 
feires norsk natur og 
friluftsliv! Hele Norge er 
invitert til å bli med Ut 
på Tur! 

Foto: Paulina Cervenka og Synne Kvam

https://friluftslivetsuke.no/bli-med-pa-nattinaturen-1-september/
https://friluftslivetsuke.no/bli-med-pa-nattinaturen-1-september/
http://www.friluftslivetsuke.no
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SmåKNASK
Tips til deg som 

driver 4H-klubb

Landsrådet for barne og 

ungdomsorganisasjoner (LNU) har 

med jevne mellomrom aktuelle kurs 

og andre gode ressurser til bruk for 

oss. Se LNU.no 

Internasjonale 
muligheter i 4H

I 4H finnes et mylder av ulike 

tilbud der ungdommer og 

klubbrådgivere(!) kan reise ut 

i verden. Les mer om dette på 

4h.no. 

4H Rogaland 
bygger bro i 
Sambolabo! 
Gjennom prosjektet «Rogalands-gården i Kamerun» bidrar vi til økt livskvalitet i Kamerun. I 2018 ble 4H-klubber spesielt utfordret. Klarte vi å samle inn nok penger til å bygge en hel bro?! Svaret er definitivt: JA! Kanskje klarer vi en til i år? facebook.com/

rogalandsgarden 

Plakettvitnemål 
Alle dere som i år er 
plakettmottakere får i juni tilsendt en oversikt over prosjekter og verv du har hatt opp gjennom årene. Denne blir sendt deg på den mailen du er registrert med i medlemsregisteret. Husk å se gjennom denne og gi oss tilbakemelding om det er feil!

Husk å registrere 
4H-prosjektet ditt 

4H-dagen aktivungdom.eu frivillighetnorge.no Bli instruktør på 
styrevervkurs? 

Det er viktig at alle medlemmer 
registrerer årets prosjektvalg i 
medlemsregistret til 4H. Da blir 
klubbens bestilling av merker, 
samt plakett-vitnemålet ditt, riktig.   

4. april har 4H Norge 
bursdag. Dette blir feiret 
av 4H-ere over hele 
landet. Noen sover ute 
#underåpenhimmel og 
andre kler seg i 4H-klær. 
Hva skal du gjøre?  

Kanskje klubben din har lyst 
til å reise på tur, men mangler 
penger? Hva med å besøke en 
4H-klubb i utlandet? Gjennom 
Aktiv Ungdom kan dere søke 
om penger til slike prosjekt. 

Er paraplyorganisasjonen for alle 
frivillige lag og foreninger bortsett 
fra idretten. De er under paraplyen 
Norges idrettsforbund. På nettsiden 
deres finner du masse nyttig! 

Hvert år ønsker vi oss nye instruktører som vi kan 
bruke på Styrevervkurs. De som melder seg på 
må holde av to kurshelger som tilbringes på Øst-
landet, samt Styrevervshelgen her i Rogaland. 
Har du lyst å være med? Send inn skjema før 
1. juni 2019. Les mer på 4h.no/rogaland

Send oss gjerne eit bilete frå klubbkveld, frå prosjektarbeidet ditt eller ei oppskrift du liker. Kanskje nettopp ditt innslag vert publisert i neste nummer av Knask!
Du kan sende stoff til rogaland@4h.no

#vier4h  #4hrogaland #4h  #4hnorge  www.4h.no/rogaland
4hrogaland 4hrogaland

mailto:rogaland@4h.no
http://www.4h.no/rogaland
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Hvert år arrangeres senior- og 
alumnsprell for fylkene på 
Vestlandet. I år er det 4H Rogaland 
sin tur til å arrangere. Sande skole i 
Sola kommune er reservert 13.–15. 
september for dette. 

Er du senior eller alumn? Dette er 
en gyllen anledning til å bli kjent 
med enda flere kjekke 4H-ere fra 
Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal. 

Dette blir en helg fylt med mye 
sosialt. På lørdagen skal alle være 
med på en aktivitet, denne velger 
dere når dere melder dere på i 
medlemsregisteret. Disse 
aktivitetene jobber vi med å få på 
plass nå.

Håper å se deg der!

I 2016 starta 4H Rogaland opp eit 
treårig prosjekt saman med dei 
andre fylkeslaga på Vestlandet; 
Hordaland, Sogn og Fjordane og 
Møre og Romsdal. 

Prosjektet 4H-gard i vekst hadde 
som mål å styrke 4H-gardane i 
arbeidet med formidling om norsk 
landbruk, og rekruttering av born 
og unge til naturbruksnæringane. I 
løpet av prosjektperioden skulle 
det også bli fleire 4H-gardar på 
Vestlandet. 

Klarte vi å nå måla i 
prosjektet? 
Gjennom ein periode på tre år har 
prosjektet utarbeida verktøy, 
rutinar og gjennomført aktivitetar 
som har gitt resultat som styrkar 
4H-gardane i sitt arbeid. Det er 
ikkje alltid ein ser effektane av eit 
prosjekt før etter prosjektet er 
over, men mange av resultata er 
allereie synlege og godt forankra i 
fleire 4H-gardar både på 
Vestlandet og resten av landet, 
der gardane har tatt eigarskap i 
verktøya. Prosjektet har også hatt 

gode effektar internt i 4H og i fleire 
lokalsamfunn på Vestlandet.

Utfordringar undervegs
Prosjekt er ein dynamisk prosess 
der både eksterne og interne 
endringar har verknad på 
prioriteringar og framdrift. 
Gjennom prosjektperioden har 
prosjektet støtt på enkelte 
utfordringar som har gjort at 
milepælar har blitt forskyvd, og at 
prosjektet har valt å omprioritere 
på aktivitetar og resultatmål. Til 
trass for omprioriteringar har 
prosjektet oppnådd 
tilfredsstillande resultat, som har 
gitt og vil gje effektar for 4H-gard 
Norge og 4H Norge framover.

Kva nå?
Sjølv om prosjektet er ferdig vil 4H 
Rogaland arbeide vidare for å 
rekruttere fleire 4H-gardar i fylket. 

Prosjektet fekk støtte frå: 
Rogaland Fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Rogaland, 
Fylkesmannen i Hordaland, 
Hordaland Fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Sogn og 
Fjordane, Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal, Den Naturlege 
skulesekken, 
Næringsorganisasjonar i 
landbruket, Sparebanken Vest og 
kommunale næringsfond. 

4H-gard i vekst

ReSUlTaT:
• Tre nettverkssamlingar 

for 4H-gardar
• 5 nye 4H-gardar 
• Informasjonsmateriell for 

rekruttering av 4H-gardar
• Ny heimeside: 4hgard.no
• Auka kompetanse i 

næringsutvikling
• Idébank for 4H-gardane 
• 25 nye undervisnings- 

opplegg
• Åtte 4H-matskular
• Skilt og tavler som 

4H-gardane kan tinge
• Totalt 6 gardsbesøk som 

tiltak for integrering og 
inkludering
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• Kurs/konferanse • Blåtur • Firmatur • Ferie/fritid

SeNiOr Og AlumNSPrell 2019
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Eg valte sau som prosjekt fordi me har sau heime, og 
derfor tenkte eg det var interessant å følgje årshjulet til 
ein sauebonde. Eg tenkte det var gøy å følje ein sau 
eller lam gjennom livet. Alt frå lemming til heia og slakt.

Det er viktig å prøve å tenke ut kva DU vil ha, for da blir 
prosjektet mykje betre. Ein god plan er godt planlagt 
samen med oppgåvehjelparen min.

Dette er mitt tredje prosjekt og eg synes at det første 
prosjektet mitt var betre enn det andre. Når eg hadde 
“båtliv” var eg meir motivert og syntest det var 
spennande, når eg hadde “på garden” var eg ikkje like 
motivert.

Eg likar meg i 4H og eg har fått masse vener og eg gler 
meg masse til mitt fyrste storkurs.

Eg likte begge prosjekta som eg har hatt tidligare og vil 
anbefale andre å ha både  “båtliv” og “på garden”.

Har du eit 4H prosjekt som du har lyst å fortelje andre 
om? 
Send tekst og bilde til knask@4h.no 

Namn: Mathias Vangsnes Bollestad
Alder:  11 år
Klubb: Firkløveren 4H, Gjesdal
Prosjekt: Sau

mitt 4H prosjekt

Fokuset skal fortsatt være 
praktisk arbeid gjennom «å  
lære ved å gjøre», men selve 
dokumentasjonen av prosjekt-
arbeidet vil skje digitalt. Det betyr 
at du for eksempel skal kunne 
laste opp et bilde eller en video 
som viser hva du har lært, 
istedenfor å måtte skrive om det, 
dersom du heller vil det.

Det praktiske vil dreie seg rundt 
ideen om oppdrag, det vil si 
praktiske, engasjerende og 
interessevekkende aktiviteter man 
kan gjennomføre i løpet av et år. 
Alt skal samles i en oppdragsbank, 

som 4H-ere kan bruke for å 
planlegge prosjektåret sitt. Og det 
beste av alt: Oppdragsbanken skal 
vokse seg større og større for 
hvert år som går, så man alltid kan 
finne noe nytt å lære mer om!

Prosjektgruppa du ser på bildet 
har ansvar for å utvikle den nye 
måten å gjøre 4H-prosjekt på.  
De får god hjelp av fremtids-
ambassadører og fremtidsklubber, 
det vil si utvalgte medlemmer og 
klubber fra hele landet, som skal 
teste de nye 4H-prosjektene før 
den offisielle lanseringen i 2020. I 
tillegg har over 500 andre 4H-ere, 

frivillige, tillitsvalgte og 
klubbrådgivere vært med på 
workshops og brainstorming det 
siste halvåret. Den nye måten å 
gjennomføre 4H-prosjekter på er 
derfor i stor grad et fellesprosjekt 
som hele organisasjonen bidrar 
til – og det er skikkelig kult! Vi er 
alle kjempespente på prosessen 
videre, og gleder oss til å se hva 
vi har kommet frem til i 
fellesskap.

Har du noen spørsmål? 
Ta kontakt med prosjektleder 
Monika Swigon på monika.
swigon@4h.no

Digitalisering av 4H-prosjektene

Arbeidet med digitaliseringen av 4H-prosjekter er godt i gang! 4H Norge 
utvikler en ny måte å gjøre 4H-prosjekt på, for å gjøre 4H mer attraktivt for 
flere. 

KUNNSKAP, INSPIRASJON
OG FRAMTIDSTRU TIL
LANDBRUKSNÆRINGA

Modulbasert agronom- 
utdanning for vaksne på 
kveldstid

•	Plante-	og	husdyrfag

•	Utmark og kulturlandskap

•	Gardsdrift

•	Økonomi	og	driftsleiing

•	Traktor	og	maskinar

www.vlj.no

mailto:knask@4h.no
mailto:monika.swigon@4h.no
mailto:monika.swigon@4h.no


Aktiviteter 2019
APRIL • 1. Stoffrist Knask 1/2019
 • 1. Avtale og plan skal være ferdig
 • 5.–7. Storkurs (f. 2007 eller før)

MAI • 4. 4H-dagen
 • 20. Påmelding Fylkesleir 2019 stenger

JUNI • 21.–24. Fylkesleir, Bjørheimsbygd (f. 2007 eller før)
 • 22. USA – utveksling, utreise

JULI • - 24. USA utveksling
 • 20.–27. Nordic 4H-Camp, Bornholm i Danmark (f. 2005 eller før)

AUGUST • 28. #nattinaturen
 • 28. aug–8. sept. https://friluftslivetsuke.no/
 • 26. Påmelding Senior og alumnsprell stenger

SEPTEMBER • 10. Bestillingsfrist høstfestmerker
 • 13.–15. Senior- og alumnsprell 
 • 15. Siste salgsdato lodd i klubbene

OKTOBER • 1.–31. Høstfest i 4H klubbene

NOVEMBER • 1.–30. Årsmøte i 4H klubbene
 • 1. Stoffrist Knask 2/2019
 • 15. Søknadsfrist IFYE

DESEMBER • 1. Påmelding Klubbrådgiversamling 2020 stenger
 • 15. Frist for innsending av saker til årsmøte i 4H Rogaland
 • 15. Frist for å nominere til Årets klubb 2019
 • 15. Frist for å levere lotterigevinst
 • 15. Siste frist for å endre opplysningene i medlemsregisteret
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