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Plakettmottakarar frå Bjerkerota 4H
Foto: Elisabeth Moi



2 4H Knask       4H Rogaland

Da var plutselig oktober forbi, og alle 
de fine høstfestene i fylket gjennomført. 
Gratulerer til alle som fullførte prosjekt i år, og 
ikke minst gratulerer til de 70 som fikk plaketten i  
Rogaland i år. 

Som mange av dere kanskje allerede har fått med dere blir 
4H-prosjektene digitale fra neste år av. Dette er noe 4H 
Norge har jobbet med over tid, og endelig skal de digitale 
prosjektene settes ut i live. Spennende blir det, og jeg har 
troen på at dette blir bra!

Vi har plass til enda flere i 4H og november er vervemåned! 
Fortell alle vennene dine om hvor kjekt det er i 4H, og 
dra de med deg på neste klubbkveld eller aktivitet. For 
å få medlemsvekst i organisasjonen trenger vi 1442 nye 
medlemmer før nyttår på landsbasis. Dersom alle hjelper til 
her, så kan vi klare dette sammen! 

Kunne du tenke deg å sitte i fylkesstyret? Vil du arbeide for 
at 4H skal bli en enda bedre organisasjon å være med i? 
Eller kjenner du noen som kunne tenke seg det? Da kan 
du kontakte valgkomiteen eller gå inn på 4H Rogaland sin 
hjemmeside å nominere deg selv eller andre. 

Komiteene for neste års leirer og kurs er godt i gang. Og 
det kommer til å bli kjempe kjekke arrangement. Tusen takk 
for innsatsen som blir lagt ned! Håper alle setter av datoene 
allerede nå, og tar med seg noen fra klubben som kanskje 
ikke har reist på et fylkesarrangement eller landsleir før. 

 
Jeg ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

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 

Hei alle 
sammen!

Frå FylKeSStyret
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4H Rogaland 
Pedersgata 32 c
4013 Stavanger
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tid for klubbrådgiversamling!
NeSte FylKeSArrANgemeNt

I tradisjon tro starter vi 4H året med Klubbrådgiversamling 10.-12.
januar 2020. Fylkesstyret inviterer denne helgen klubbrådgiver A 
og B i klubbene i Rogaland, samt andre som er engasjert i 4H til 
Sand i Suldal.  Fokuset denne helgen er erfaringsutveksling og møte 
andre for å få motivasjon og inspirasjon for året som står foran oss.  

Årets røde tråd
Gjennomgangstema for helgen 
vil være arrangement og gleden 
ved å arrangere. Det være seg 
klubbkvelder og aktiviteter på 
klubbnivå, til større arrangement 
for hele fylket slik som Storkurs, 
Fylkesleir og Styrevervkurs. I 
tillegg er det satt av god tid til å 
bli kjent med hverandre, samt få 
påfyll og valgfrie aktiviteter på 
lørdagen.

Faglig påfyll
Er du trygg om du kommer først 
til en ulykke? «Mens du venter på 
ambulansen» er et 
innføringskurs i førstehjelp. 
Frode Risa kommer lørdag før 
lunsj og vil entusiastisk gi oss en 
god innføring rundt dette viktige 
temaet. Og de som ønsker kan 
delta på en utvidet del med 
praktiske øvinger. 

Vi avslutter helgen med Henning 
Aarekol som er kjent for foredraget 
«Hvorfor sitte inne når alt håp er 
ute». Vi lover at her vil det i hvert 
fall bli god sjanse til påfyll før en 
drar hjem søndag ettermiddag.

Vi håper dere som har deltatt før 
kommer tilbake på 
Klubbrådgiversamling, og at du 
som ikke har deltatt før også blir 
med. Dette blir kjekt!
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Fredag 10. januar: 
16.45 Hurtigbåt fra Skagen-kaien. (NB! Ikke Fiskepiren)

19.00 Registrering og enkel servering 
19.45 Velkommen og gjennomgang av 
 forventninger for helga  
20.20 Gruppepresentasjon 
20.15 Arrangement – hva er kjekt ved å arrangere?  
 Klubbkvelder – hva skal til for å ha en  
 vellykket klubbkveld? Hva skal til for at  
 en klubbkveld/storkurs/fylkesleir/styre- 
 vervkurs blir kjekt å arrangere og vellykket? 
21.00 Middag og sosiale aktiviteter 

Lørdag 11. januar:
09.00 God morgen og felles oppstart/program   
 gjennomgang 
09.15 Arrangement – hva er viktig i forkant,  
 under og etter arrangementet? 
 Jobbe videre med det som kom frem  
 på fredagskvelden 
10.00 Pause 
10.15 Tema «Arrangement» forsetter   
11.15 Pause 
11.30 Førstehjelpskurs m/ Frode Risa  
 «Mens du venter på ambulansen» 

12.30 Lunsj & pause til å ta en tur i sentrum 
14.00 Valgfrie aktiviteter 
16.30 Retur til hotellet  
16.30 Frukt og kaffe/te 
16.45 Påfyll  
17.00-18.00  Nemndsmøter 
20.00 Middag, sosialt samvær og underholdning

Søndag 12. januar:
09.30 God morgen / programgjennomgang 
09.40 Digitalisering av prosjekter – hvordan gjør  
 vi det i praksis – spørsmål og svar 
10.20  Smånytt – kort informasjon om praktiske  
 saker og ting   
10.45 Pause til utsjekk 
11.00 Arrangement, kommunikasjon og  
 relasjoner v/Henning Aarekol  
 Sitat fra Henning: «Ikkje se deg tebage og  
 spør koffår. Se framøve å tenk koffår ikkje»
12.00 Oppsummering, forventingsoppsummering  
 og takk for denne gang 
12.15 Lunsj og hjemreise 
13.30 Avreise med fellestransport til Stavanger
  
Med forbehold om endringer i programmet

Program for helgen
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• Kurs/konferanse • Blåtur • Firmatur • Ferie/fritid
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gjør 4H-prosjektet ditt  
digitalt i 2020
De siste årene har det vært mye snakk om «de nye prosjektene».  
I januar kommer de. Du kan i 2020 velge å gjøre prosjektet ditt på internett! 

Hvor finner jeg 
4H-prosjektene? 
I januar vil det dukke opp nye, 
fine nettsider på www.4h.no.  
Her skal du også logge deg inn 
på 4H-prosjektet. 

Hva blir nytt? 
Prosjektene skal bestå av «opp-
drag». Et oppdrag er praktiske 
aktiviteter du kan gjennomføre 
i løpet av et år. Alle oppdrag 
du velger, skal dokumenteres i 
portalen. Du skal for eksempel 
kunne laste opp et bilde eller en 
video som viser hva du har lært. 
Du kan også skrive en tekst om 
du vil. 

Hva kan jeg velge som 
oppdrag? 
Ett prosjekt vil være sammensatt 
av ett eller flere oppdrag. Når 
portalen åpner vil det ligge en 
god del store og små oppdrag 
som du kan velge mellom. Du 
kan i tillegg legge inn egne (litt 
som heftet «fritt valg»). Du kan 
selvfølgelig bruke et gammelt 
hefte som utgangspunkt. 
Kan de voksne i klubben logge 
seg inn på mitt prosjekt?
Nei. Profilen din er personlig, 
men de kan likevel følge med 
hvor langt du er kommet. 

Hvordan gjør jeg på 
høstfesten? 
Det blir mulig å skrive ut en side 
som beskriver prosjektet ditt. 
Du kan selvfølgelig også ta med 
datamaskin, men husk at det 
kanskje ikke er wifi der høstfes-
ten er. 

Her ser du hvordan skjermbildet i prosjektportalen vil se ut. 

Klubbrådgiver og prosjektveiledere får god oversikt over hvordan medlemmene jobber 
med sine oppdrag i prosjektet.  
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tiPS:
Velg oppdrag i prosjektet 
innen fristen (1. mars)
Begynn på prosjektet tidlig 
på året. 

Sett deg et mål det er mulig 
å nå. Har du for eks. fotball 
som prosjekt, må du tenke 
gjennom hva du vil lære deg 
i løpet av året. Kanskje er det 
et spesielt triks eller å skåre 
mål ved brassespark? 
Samarbeid med andre.  
Det er enkelt i ny portal. 

Målet med utstillingen på høstfesten er 
fortsatt å vise hva du har gjort og lært i 
løpet av året. Kanskje kan du inspirere 
noen andre medlemmer til å gjøre det 
samme? 
Når prosjekt godkjennes kan man også 
motta merke – og til slutt plaketten!

Kan jeg se alle mine prosjekt? 
På din profil kan du så lenge du er 
medlem se tidligere merker og  
prosjekter. 
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HAUStFeSt 2019 
4H-klubbane rundt om i fylket har også i år invitert til haustfest. 
Det betyr at rundt 1500 4H-arar har kledd seg i finstasen og feira 4H-året! 

I år er det 70 plakettmottakarar 
i Rogaland – GRATULERA til 
alle dei. 4H-plaketten speglar 
at du har vilje til å gjennomføre, 
læra nye ting og kan arbeide 
sjølvstendig. Eit 4H-vitnemål er 
for mange arbeidsgjevarar eit 
kvalitetsstempel som fortel at ein 
gjennom barne- og ungdomsår 
har arbeidd frivillig og at ein har 
evne til å arbeida systematisk 
mot eit mål.

Klart hovud, varmt hjarte, 
flinke hender og god helse
Det er, som alltid i 4H, 
medlemmane (10-18 år), som 
planlegg og gjennomfører 
det som skjer i klubben. 
Dei vaksne er i bakgrunnen 
for å rettleie og støtte. I 
sluttføringa eller vurderinga 
av 4H-prosjekta er dessutan 
føresette, besteforeldre og andre 

ressurspersonar i nærmiljøet 
engasjert. Haustfesten er staden 
for å gjere stas på og takke alle 
for innsatsen.

Mange har sendt inn bilete frå 
haustfesten til rogaland@4h.no. 
Tusen takk! Nedanfor finn du 
rapportar og bilete frå festar rundt 
om i fylket.

Det blei god underhald-
ning då stiane til turfolket og 
villbassane møttes på Bjoa 
4H sin Haustfest sundag 
27. oktober. Det måtte både 
gamle minner, store jur og 
par-terapi til før medlemmene 
kunne framføre bursdagsson-
gen for sin eigen klubb; Bjoa 
4H blei stifta i 1969 er 50 år i 
år! Dette blei også markert i 
talane til dei spesielt inviterte 
gjestene som var ordførar Ole 
Johan Vierdal, representant 
frå fylkesstyret i 4H, Jørgen 
Våg Skjold og formann i Bjoa 
Bondelag, Inga Steinsland. 
Det var 32 utstillarar med 4H 
prosjekt som dekka det meste 
frå kjøkkenhage og foto til 
smedarbeid, førarkort og mot-
orcross. Tre av medlemmene 
hadde 50 års historie som 
oppgåve og stilte ut album og 
dokument frå 1969 til 2019. 
Dette var ei populær utstillng 
der mange fann att seg sjølv 
og foreldre frå tidlegare år i 
klubben. 

Bjoa 4H 
ei bygd – ulike verdiar 

Turfolket møtte villbassane på Bjoa 4H sin haustfest nummer 50. Det blei det god 
underhaldning av. f.v. Frida Sandvik, Milde Knutsen, Tor Sandsgård og Sindre 
Sandsgård. © Bjoa 4H

Aleksandra Kosciewska og Jonas 
Sansgård blir direkte med psykologen 
Hanna Håvarstein Lothe  

Bjoa 4H er 50 år. Jonas Sandsgård, 
Thelma Reimers og Frida Sandvik hadde 
historia til klubben som prosjekt og 
formidla den gjennom å opne utvalde arkiv 
på haustfesten. © Bjoa 4H
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I år hadde Jerv 4H  fire plakettmottakarar og 
totalt 30 utstillarar. Haustfesten til 4H er populær i 
bygda og det var ca 100 besøkande. Deltakarane 
som var med på fylkesleir og Nordisk leir hadde 
førebudd innlegg kor dei framsnakka desse ar-
rangementa og oppfordra til deltaking neste år.  
Frilufsheltane gjorde det same, og dei hadde også 
ein presentasjon av kva dei har gjort gjennom 
4H-året. Ellers på progammet stod det litt anna 
underhaldning og matservering. 

Haustfest i Jerv 4H Fjordsol 4H

Viking 4H

Fjellbygdå 4H
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Hjelmen 4H

Skjalg 4H

Soldogg 4H

Solstråle 4H

Utstein 4H

Vannlilja 4H
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Lise Eikeland Bjerkerota 4H
Thea Iren Espedal Bjerkerota 4H
Marita Gåsland Bjerkerota 4H
Elisabeth Moi Bjerkerota 4H
Liv Slettebø Bjerkerota 4H
Henriette Stokkeland Bjerkerota 4H
Levar Sand Bygdevon 4H
Kristian Andreassen Falken 4H
Nikolai Andreassen Falken 4H
Sander Sævareid Espevoll Falken 4H
Jørgen Våg Skjold Falken 4H
Marianne Høgemark Jacobsen Firkløveren 4H
Aleksander Endresen Bråtveit Fjellbjørka 4H
Magrethe Engeskar Fjellbjørka 4H
Tor-Gaute Sinnes Fjellbygdå 4H
Sigfrid Skogland Kristjansdottir Fjordsol 4H
Runar Pallesen Fram 4H
Hanna Gundersen Freidig 4H
Lars Audun Fatland Freidig 4H
Berit Økland Freidig 4H
Bente Kristin Eikanes Freidig 4H
Vilde Leverskjær Steindal Frisko 4H
Alexander Risa Frøy 4H
Cecilie Holmen Frøy 4H
Gorm Havrevoll Refsnes Frøy 4H
Magnus A. Aarsland Frøy 4H
Eivind Langeland Hauk 4H
Merete Imsland Birkeland Hauk 4H
Oskar Marvik Hauk 4H
Nina Rønnevik Hauk 4H
Lars Martin Meland Hjelmen 4H
Ola Sigurd Øygard Dale Hjelmen 4H
Shewit Andemichel Jerv 4H
Sandra Nessa Jerv 4H
Anja Egeland Jerv 4H

Nina Maritha Egeland Jerv 4H
Kristine Sørskog Monge Sjøglimt 4H
May Bente Hadland Sjøglimt 4H
Tiril Ellingsen  Sjøsprøyt 4H
Sina Stangeland  Sjøsprøyt 4H
Johanna Haugland Sjøsprøyt 4H
Hans H. Pollestad Sjøsprøyt 4H
Anne Lise Salte  Sjøsprøyt 4H
Emil Telstø  Sjøsprøyt 4H
Olaug Aase  Sjøsprøyt 4H
Edle Wiig  Sjøsprøyt 4H
Tor Martin Stople Skjold 4H
Live Helleren Skogstjerna 4H
Emilie Eike Larsen Skogstjerna 4H
Ingeborg Kristensen Hoftun Snøklokka 4H
Kristin Austarå  Snøklokka 4H
Kristina Kvæstad  Snøklokka 4H
Lina Baustad Hoås Snøklokka 4H
Maria Groven  Snøklokka 4H
Sondre Hamre Helgevold Solstråle 4H
Frida Louise Søndenå Solstråle 4H
Helene Ørnes Solstråle 4H
Sindre Havn  Terna 4H
Ann Helen Aske  Utstein 4H
Iselin Hodnefjell Haugen Utstein 4H
Aksel Finnesand  Utstein 4H
Mia Haugvaldstad Utstein 4H
Inger Skårland  Vibå 4H
Randi Grødem  Vibå 4H
May Hege Lye  Vibå 4H
Sunniva Helgeid  Vigre 4H
Anne Klausen Line Vigre 4H
Torborg Veim Eikje Vilje 4H
Emil Milje  Vilje 4H

Plakettmottakere
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ASPirANtleir i VANViK!

HAllOVeNN

I år var me fire jenter fra Vannlilja 4H som  
arrangerte aspirantleir i Suldal kommune. 

Det var veldig kjekt å ha besøk av 
30 strålande aspirantar og 1. års 
juniorar frå dei andre Suldals- 
klubbane. 
I år valde me å dele aktiviteten i 
to, ei gruppe hadde bading og ei 
gruppe hadde fotball.  

Deltakarane hadde valt aktivitet 
då dei melde seg på leiren. Dei 
fleste valde fotball. Elles hadde 
me kiosk, volleyball, vasskrig  og 
disko. Diskoen blei ein suksess.

4 medlemmar frå Jerv 4H var til 
stades og hadde ansvar for 
ansiktsmåling på det årlege 
HalloVenn arrangmentet i Årdal. 

Dette arrangementet kom for ei tid 
tilbake opp som eit alternativ til 
Halloween-feiring og byggjer på at 
born kan gjere noko postivit og gøy 
saman uavhengig av hudfarge, kultur 
og tru.

Under arrangementet er det fleire 
stasjonar med aktivitetar ein kan ta 
del i. I tillegg er det matservering og 
MASSE snop i omløp.  I Årdal er det 
no blitt tradisjon med HalloVenn fest 
og det var mellom 70- 90 besøkjande 
dette året. 

Tekst: Victoria H. Guindani, Kamilla Ø. Løland,  
Kari Sofie Løland og Ingeborg S. B. Fattnes.

Tekst og foto: Frode Riskedal



12 4H Knask       4H Rogaland

Nordisk 4H leir  
på Bornholm
Me hadde nokre stopp under-
vegs på vegen mot Danmark. 
Den planlagde reisa skulle ta 19 
timer med buss, men me kom 
fram 3,5 timer før. Det vart ei 
stund å vente før me endeleg 
kom på båten til Bornholm. Bå-
ten tok 1t og 20min, men det var 
både taxfree og restaurant om 
bord der me kunne kjøpe mat og 
andre ting. Då me kom fram tok 
me buss til Østermarie og gjekk 
fort i gang med å rigge tunet. 
Utpå kvelden gjekk me innmarsj 
og hadde opningsseremoni. 
Kvar kveld skulle det være stille 
i teltleiren frå 24:00. Miljøtorget 
var ope til 02:00.

Dag 2 fekk halvparten av leiren 
inkl. Rogaland fri til lunsj og fekk 
dermed ein roleg start på da-
gen. Etter lunsj skulle me gjere 
forskjellige aktivitetar. Rogaland 
vart delt inn i 3 ulike grupper og 
me var innom ulike postar og 
gjorde forskjellige aktivitetar. Et-
terpå var det middag før under-
haldning frå scenen.

Dag 3 reiste me til Bornholm 
Middelalder Center. Der fekk me 
først ei omvising før me
kunne gå rundt og gjere det me 
ville. Det var ulike bygningar som 
viste korleis dei levde og
hadde det i middelalderen. Me 

fekk også prøve oss i sverdkamp 
med gummi sverd. Eit av høg-
depunkta var nok når dei skaut 
med ei ekte kanon.

Dag 4 var det sjølvvalgte aktivi-
tetar. Nokre av aktivitetane var 
terrengsykling, rappellering og 
klatring. På kvelden var det «Go-
green party». Me skulle då kle 
oss mest mogleg grøne og
være kreative med kostyme. Dei 
hadde rigga til  stor fest med 
høgtalarar og lys.

Dag 5 var det aktivitetar der kvart 
fylke/land hadde rigga til med 
sin eigen stand. Kvar leiar med 

Fredag 19. juli dro Rogalandsgjengen av garde i 2 bussar med kurs mot Ystad.

Tekst: Alf Slettebø, Foto: 4H Rogaland



gruppa si hadde eit tidsrom der 
dei skulle stå på stand. Me andre 
var rundt og såg på andre sine 
stands eller slappa av. 

Dag 6 var det igjen sjølvvalte 
aktivitetar som me hadde vald då 
me meldte oss på leiren.

Dag 7 var det volleyballturnering. 
Rogaland deltok med 3 lag i til-
legg til eit eige leiarlag. I tillegg 
var nokre med på laget til USA/
Taiwan. I mellom kampane var 
det mykje vasskrig og soling. Om 
kvelden hadde me avslutnings-
seremoni.

Så var ei god veke på nordisk 
leir slutt. Det var ei kjempekjekk 
veke med lite søvn. Eg sit
igjen med gode minner og 
mange nye vener. Eg vil oppfor-
dre alle som kan til å reise på
nordisk leir.
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I år har eg hatt boergeit som 
prosjekt. Eg bur på eit lite 
småbruk og her har vi ca 30 
boergeiter. Planen min var å 
følgje geita Frida og kjea hennar 
gjennom eit år.

Men; då Frida skulle føde blei ho 
sjuk. Dette skjedde fordi det eine 
fosteret døydde i magen til Frida 
ei stund tidlegare og forgifta 
både mora og dei andre kjea. 
Det enda med at alle tre kjea 
døydde, men Frida blei heldigvis 
redda.

Då måtte eg byte plan og valte å 
følgje heile flokken vidare 
istadenfor. Me har 15 geiter som 
fekk kje i år og eg har vore med 

på fødslane. Eg har kost meg 
veldig i lag med kjea medan dei 
var små. Då dei skulle sleppast 
på beite var eg med. Fekk til og 
med følgje med til Fagernes for 
å kjøpe ein ny bukk.
 
Eg har søkt opp fakta om 
boergeiter på nordboer sine 
sider. I prosjektet mitt har eg 
laga rekneskap på ei geit, og 
rekna ut kostnader og inntekter 
på denne. På utstillinga mi laga 
eg plakat med bilder og hadde 
med geiteskinn av boergeit, 
kraftfôr, øyremerker og litt andre 
ting som me bruker til geitene.

Prosjektet mitt
Eg heiter Sara Elise og går i 7. klasse  på Vats skule 
i Vindafjord. Dette er mitt andre år i Freidig 4H.
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Heilt nytt kontor på mange vis! 

Ny organisering av dei  
tilsette i 4H Norge

– Vi gler oss sjølvsagt mest til at 
Linda Liem skal byrje som tilsett 
hjå oss. Men også til å flytte inn i 
Felleskjøpet Rogaland Agder 
sine lokaler i Hillevåg. Her er det 
mange andre organisasjonar og 
firma som også har kontor. 
Dermed blir det enkelt å bli betre 
kjent med til dømes Rogaland 
Bondelag, seier region-
koordinator, Synnøve Jørgensen.  

I september tilsette vi Anne-Berit 
Ånestad Brovold i 70% stilling. 
Ho kjem alle som skal arrangere 
til dømes Storkurs til å 
samarbeide tett med. Anne-Berit 
vil vere synleg på 
fylkesarrangement saman med 
fylkesstyret. 

Linda Liem er det nok mange 
som allereie kjenner frå før. Ho 

har vore svært aktiv 
klubbrådgjevar i Frisko 4H i 
Suldal. No skal ho arbeide 80% 
på 4H-kontoret. Her skal ho ha 
spesielt ansvar for å følgje opp 
fylkesstyret og for å rettleie 
klubbar og medlemmer. 

Velkomen til både Linda og 
Anne-Berit! 

Etter sommaren 2019 er dei 
tilsette i 4H Norge organisert i fire 
krinsar eller avdelingar. Kvar 
krins har ein koordinator. 4H 
Rogaland tilhøyrer krinsen Vest, 

og her er Synnøve Jørgensen 
koordinator. Dei fire 
koordinatorane er dagleg leiar 
med personalansvar for alle fylka 
som tilhøyrer krinsen.    

I november skjer det mykje nytt igjen på 4H-kontoret i Rogaland. 

Rogaland er no ein del av region Vest saman med 
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
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Sterke fylkesstyrer  
på Vestlandet 

I slutten av september var 19 
tillitsvalde frå fylkesstyra i 4H 
Rogaland, Hordaland, Møre og 
Romsdal og Sogn og Fjordane 
samla i Bergen for ei helg med 
opplæring og erfaringsutveksling. 

– Opplæringsmodellen vi brukar 
blei utvikla gjennom prosjektet 
vårt, Oppstyr 2018, og er nå inn-
ført i heile 4H. Det er vi sjølvsagt 
svært stolt over, fortel regionko-
ordinator Synnøve Jørgensen. 

Det blir nå gjennomført årleg 
opplæringshelg for alle fylkes-
styra landet. På denne samlinga 
får deltakarane ei grunnleggande 
innføring i oppgåver og ansvar. 
På hausten er det opp til fylkes-

laga sjølv å rigge ei samling i 
samarbeid med andre fylkeslag. 
Her er det årsmøte og planleg-
ging av året som kjem som står i 
hovudfokus. 

– Dei tillitsvalde møter kvarandre 
på mange ulike arenaer i 4H. 

Det er kjekt å sjå at dei klarer å 
styrke kvarandre, samarbeider 
godt og har det kjekt i lag. Eg trur 
vestlandsfylka saman har stor 
påverknadskraft. Det viktigaste 
er likevel at det er kjekt og lære-
rikt å vere med i eit fylkesstyre, 
seier Synnøve.   

Fysisk aktivitet og team building er ein viktig 
del av opplæringa.

Fylkesstyret i Rogaland fordjupar seg i 
rekneskap og budsjett under samlinga i Bergen

Alle fylkestillitsvalde på Vestlandet samla for opplæring og erfaringsutveksling i Bergen. 

Dei fire fylkeslaga i vest har i mange år hatt eit nært samarbeid. Vi har 
samarbeida om fleire store prosjekt, senior- og alumnsprell og ikkje minst 
opplæring av fylkesstyra. 

Foto: 4H Rogaland
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lANDSleir 2020

Lære ved å gjøre
Bodø ble nettopp kåret til Euro-
peisk kulturhovedstad 2014. Det 
betyr at byen har mange tilbud 
både innen natur og kultur, og 
dere skal få oppleve mye av 
dette de dagene leiren varer. 
Verdens sterkeste malstraum 
Saltstraumen er selvfølgelig 
på programmet. Dere vil også 
møte små byfjell og høye tinder, 
byvandring og shopping, Norges 
største klatrehall, frisbeegolf, 
kajakk, tradisjonsbåter, bade-
land, 4H-gårder, matlaging, luft-
sfartsmuseum og mange andre 
aktiviteter.  

«Kem kan vel søv når sola 
skin»
Leirmotto er «Sov når det blir 
mørkt», og siden leiren arran-
geres i midnattsol, er det ikke 
sikkert at natta blir så lang. 
Istedenfor å sove bort hele natta 
vil vi gjerne at du som deltaker 
skal få lære noe. Vi har mange 

ulike dagtilbud og det blir også 
frivillige aktiviteter i leiren på 
ettermiddagstid. Målet er at alle 
skal lære seg noe nytt, og frivil-
lige fra kystlaget, vikingelaget, 
husflidslaget, samiske håndver-
kere m.m inviteres til å lære bort 
kunnskapen sin. I tillegg er det 
alltid mulighet for å spille kubb, 
volley, spikke, tegne, spille kort 
mm. Du finner garantert noe som 
passer for deg!

På landet i byen
Leirområdet Vågønes gård er 
kommunal og er et fredelig na-
turområde nært Bodin 4H-gård, 
melkebruket Bodin gård, turløy-
per i skog og fjell, besøkshage, 
andelslandbruk og parsellhager. 
Sentrum ligger i gåavstand og du 
går gjennom en flott elvepark på 
mange fine stier. Husk at du er 
på leir i arktiske strøk, så både 
ullgenser, lue, vindtette ytterklær 
og badetøy må få plass i sekken.  
Bodø er en kystby og mye av 
aktivitetene er knyttet til kyst-
kultur. Den åpne dagen blir ikke 
på leirområdet, men på Norsk 
jektefartsmuseum i Bodøsjøen 
i samarbeid med 4H sitt lokale 
nettverk.  

Talentiade!
Allerede nå kan fylker og del-
takere forberede seg på Talen-
tiade under landsleiren. Vi har 
supert lyd-og lysanlegg og stor 

scene der vi vil ha talenter fra 
hele landet. Kan du synge, joike, 
danse, trylle, sjonglere, fortelle 
eventyr, spille et instrument eller 
noe annet du vil vise fram for alle 
deltakerne? Da kan du forberede 
deg på Talentiaden 2020!

Miljøet er viktigst
Landsleir 2020 skal være en 
sosial leir med godt miljø der 
ungdommene tar hensyn til 
hverandre, men vi vil også ha en 
leir det det ytre miljøet er i fokus. 
Leirkomiteen jobber for å få både 
økologisk og lokalprodusert mat, 
plastfri leir og god avfallshånd-
tering. Heldigvis ligger mange 
av aktivitetene i gåavstand, og 
vi har også busstopp ved leiren. 
Deltakerne anbefales å reise kol-
lektivt og tenke gjennom alt dere 
pakker i leirsekken. Kanskje du 
kan låne istedenfor å kjøpe nytt? 

Endelig blir det arrangert landsleir nord for Polarsirkelen! Landsleir 2020 blir 
i Bodø 6.-12. juli, og vi ser fram til ei uke med glade og aktive 4H-ere fra hele 
landet. Byen har navn på både norsk, pite- og lulesamisk, og dere vil møte 
samisk tilstedeværelse som en naturlig del av dagliglivet i nord. 

Tekst og foto: 4H Nordland

Velkommen til Bådåddjo, Buvda og Bodø
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Storkurs 2020  
27.-29. mars på Orstad

I 4H er mottoet «Å læra ved å 
gjera» og det får dere absolutt 
mulighet også på neste års stor-
kurs. 4H- klubbene Fram, Frøy, 
Sjøsprøyt, Soldogg, og Vibå job-
ber for å lage ei flott og minnerik 
helg for mange hundre 4H’ere i 
fra hele Rogaland. Møtestedet 
blir på Orstad i Klepp kommune, 
hvor vi vil bruke både Orstadhu-
set og Orstad skole. I tillegg vil vi 
avholde kursene på ulike steder i 
regionen.

For å kunne delta på storkurset 
må du være født i 2008 eller 
tidligere. Påmeldingen vil være 
åpen 1. februar til 15.februar 
2020. Som tidligere gjelder «før-
stemann til mølla prinsippet», så 
vær klar 1. februar.

Når et kurs er fullt, vil det for-
svinne i fra påmeldingskjemaet. 
Hvis det blir for få deltakere på 
et kurs, vil du få muligheter til å 

delta på et annet kurs.
Hva bør du gjøre i forkant?
Sjekke at du har passord og 
medlemsnummer klar når påmel-
dingen åpner. For det gjelder å 
være klar når påmeldingen åpner 
for noen av kursene vil bli veldig 
fort fulltegnet.
Lurer du på noe i forkant av stor-
kurset, er det lurt å snakke med 
noen som har deltatt før, enten i 
styret, klubbrådgiveren din eller 
kontakte 4H kontoret.

Velkommen på kurs!
Følg med på 4h.no/rogaland og 
på facebooksiden 4H Rogaland, 
her vil det bli lagt ut mer informa-
sjon etter hvert.

Hvor har du mulighet til å få opplæring i ett av følgende kurs? 
Hvor kan du treffe mange ungdommer du ikke kjenner fra før?
Hvor samles over mange hundre yngre og eldre ungdom til å overnatte på flatseng?
På storkurs i 4H selvsagt!
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Velkommen til Skjold 
og Styrevervkurs 2020

KurS SoM bLir TiLbudT  
denne gang er:

nyvalgt leder/nestleder
Tema som blir tatt opp på dette 
kurset er: hvordan lede et møte? 
Hvilke oppgaver og ansvar følger 
vervet? Hvordan få til et godt 
samarbeid med resten av klub-
ben og i klubbstyret? Delegering 
av ansvar.

Kasserer
Kurset inneholder gjennomgang 
av regnskap og budsjett, samt 
oppgaver og ansvarsområder 
som følger med vervet som kas-
serer. 

Sekretær
Gjennomgang av møteboka, 
hvordan skrive innkalling og refe-
rat, medlemsregister, årsmelding 
og årsplan.

Styremedlem
For mange er dette første møte 
med styrearbeid. På dette kurset 
får man en generell innføring i 
styrearbeid og hvordan et styre 
er organisert. 

Startkurs i Styrearbeid
På dette kurset starter vi med 
grunnleggende informasjon om 
hva det vil si å være i et klubb-
styre, hva 4H er og hvordan man 
kan drive en 4H klubb.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og lager til en trivelig helg med kurs og 
aktiviteter i Skjold - alt under ett tak på Skjold Arena. 
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Årsmøteseminar
Hva mener du er viktig for 4H 
Rogaland å arbeide med? Bli 
med og bestem! Vi går gjennom 
årsmøtepapirene og regler for 
gjennomføring av årsmøte.

Friluftshelt
Liker du å sove ute og lage mat 
på bål? Da er kanskje friluftshelt-
kurset noe for deg. Her kan 
du lære hvordan du kan bidra 
i klubben til at andre også får 
gode naturopplevelser. På kurset 

går vi gjennom grunnleggende 
kunnskap om friluftsliv og hvor-
dan man kan arrangere turer og 
friluftsaktiviteter for andre barn 
og unge. Kanskje Friluftshelt kan 
være et prosjekt for en senior i 
klubben din?

arrangement
Nytt av året er at vi jobber med 
et kurs innen arrangement og 
arrangementsledelse. Vi håper å 
kunne tilby dette for første gang 
i Skjold.

Sett av helga 14.-16. 
februar 2020 alt nå  
og ta turen til Skjold!

Påmelding åpner 
1. desember 2019 
og siste frist for 
påmelding er 15. 
januar 2020.
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åretS 
KlUBB 
2019!

SmåKNASK

Heder, ære, premie og diplom 
blir delt ut under Styrevervkurs i 
Skjold i februar. 
Årets 4H-klubb kan for eksem-
pel være en klubb som er flink 
til å verve nye medlemmer og 
beholde eksisterende medlem-
mer, er synlige og aktive i nær-
miljø, har åpne arrangementer, 

lager gode aktiviteter for sine 
medlemmer, har et velfunge-
rende demokrati, inkluderer alle 
medlemmene i klubben, over-
holder rapporterings- og påmel-
dingsfrister, er aktiv på fylkes- og 
nasjonale arrangementer og er 
aktive bidragsytere og nytere i 
lokalmiljøet.

Alle kan nominere og om vi får 
flere nominasjoner for samme 
klubb er dette bare positivt!
På nettsidene våre ligger skjema 
for nominering, men husk å send 
inn skjemaet før 15. desember 
for å bli med i konkurransen.

Hvert år kårer 4H Rogaland «Årets klubb». I år kan kanskje dette bli din klubb? 

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

Vil du snappe for 4H norge? 

4H Norges Snapchat-konto skal ut på turné. Vi ønsker kontakt med folk som vil 

snappe for 4H Norge på klubb- og/eller fylkesarrangement. Alt som har med 

4H å gjøre kan være aktuelt – f.eks. plakettfest, klubbtur i klatrepark, årsmøte, 

juleverksted, styremøter, klubbtur i skogen, leir, stands, arbeid med 4H-prosjektet 

osv. Er dette noe for deg eller har du tips om hvem vi bør kontakte? Ta kontakt 

med Beate Johansen på beate.johansen@4h.no eller 960 96 774

Økning i klubbkontingent
Landsmøtet 2018 vedtok å øke 
klubbkontingent (ikke medlemskontingent) 
med kr 1300,- Økningen i klubbkontingent 
skal dekke inntektstapet for salg av trykte 
prosjekthefter som faller bort nå som 
prosjektene blir digitale. Les mer om dette på  
4h.no/aktuelt/kning-i-klubbkontingent.aspx

Økning i kursavgift 

Fylkesstyret har bestemt at 

kursavgiften til styrevervskurset for 

2020 blir kr 800 per deltaker. 

Møteboka, Kassa-
boka og Året rundt 
Papirtutgaven av Møteboka, 
Kassaboka og Året rundt sendes 
ikke lenger ut til klubbene, men 
du finner en digital utgave av 
dem på våre nettsider: Møteboka, 
Kassaboka og Året rundt
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Fredag og rigging av teltleir 
starta med øsende, pøsende 
regnvær og tordenbyger. Telt-
leiren såg mer ut som en arena 
for gjørmebryting enn soveplass 
for unge, håpefulle 4H-ere på 
leir! Men; ingen sure miner å 
oppdrive for det, heldigvis. Og 
lørdag våknet vi opp til betrakte-
lig mye finere vær og litt vind, så 
da tørket heldigvis teltleiren for 
opp igjen. 

Lørdag var det full aktivitet med 
kurs. Vi hadde kurs som sau og 
slakt, scrapbooking, leirbukse-
maling, tur til Reinaknuten, sky-
ting, fiske til lands og til vanns, 
lær å danse swing, lær å lage 
thai-mat, førstehjelp, friluftshelt 
og blomsterdekorasjon. Om 
kvelden var det utedisco med DJ 
Ronny Bøe. 

Søndag var det konkurransedag! 
«Slaget om Bjørheimsbygd» bød 
på mange forskjellige lagoppga-
ver. Her var det god stemning 
og full innsats gjennom hele 

løypa fra alle lag. I tillegg ble 
den obligatoriske volleyballtur-
neringen avholdt denne dagen. 
Søndag hadde vi også åpen leir, 
slik at foreldre, besteforeldre og 
søsken kunne komme på besøk. 
Alumnene flyttet issalget ut i 
finværet og det var med på å 
løfte stemningen ute til nye høy-
der. Det samme gjorde gode og 
engasjerte heiagjenger på vol-
leyballturneringen. I tillegg bød 
Strand Judoklubb på kaker, kaffe 
og andre godsaker fra kiosken. 
Kvelden ble avsluttet med grilling 
ute i den nydelige gapahuken 
etterfulgt av trylleshow og St. 
Hans bål. Noen avsluttet kvelden 
tidlig, mens de eldste fikk avslut-
tet årets leir med døgning. Noen 
holdt ut hele natten – andre 
sovnet undervegs…

Teknisk arrangør denne gang var 
Bygda 4H, Jerv 4H og Hjelmen 
4H. Stor takk til dem og vi gleder 
oss alt til 2022 da disse klubbene 
igjen inviterer til fylkesleir!

FylKeSleir 2019!
Årets fylkesleir gikk av stabelen på Vaulali Leirsted 
i Bjørheimsbygd 21.-24.juni. 

Tryllekunstner Trono underholdt med sine kunster. 
Her er det Bernt Moen som er tatt opp som hjelper.

DJ Ronny Bøe spilte på utedisco til stor glede for 
deltakerne på fylkesleir (og resten av Bjørheimsbygd)

Deltakere fra Hjelmen 
4H og Jerv 4H gir alt 
under «Slaget om 
Bjørheimsbygd»

Leirsjef Tomine Ravnås 
sovnet på døgning –  
da er straffen et kunstverk 
tegnet med sprittusj…

Middag søndag kveld var ute i nydelige omgivelser og vær St. Hans aften.

Stort og flott St. Hans-bål ble fyrt opp ved 
Bjørheimsvatnet søndag kveld



BilDegAlleri Fylkesleir 2019
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takk til sponsor fylkesleir 2019!

Følg oss på
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DrØmmeDAg På NOrtUrA!

Kvart år vinn den klubben som har prosentvis flest 
landbruksrelaterte prosjekt ein «Drømmedag» på 
Nortura!  Dette året var det me i Firkløveren 4H som 
vant! 25 medlemmar frå klubben fekk omvisning på 
Nortura Forus onsdagen i haustferien. 

Stian Espedal fortalde engasjert om anlegget og 
prosessane. Me fekk sjå både sau og gris, og 
fulgte dei frå levande dyr til oppskåret kjøt. Mange 
interessante lukter og opplevingar for deltakarane. 
Drømmedagen vart avslutta med pølse og brus i 
kantina. 

Tusen takk til Nortura Forus og Stian Espedal for 
ein kjekk «Drømmedag»

Helsing Firkløveren 4H v/
Laila Vølstad Hognestad 

Foto: Laila Vølstad Hognestad 
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SEND  EN  GAVE  T IL
SAMBOLABO

KONTONR :3201 .54 .45636  
V IPPS :93169

HAr DU lySt til å Være meD til 
KAmerUN i 2021?
Rogalandsgården i Kamerun er et prosjekt hvor det er 
satt opp et u-landsutvalg. Hvert år samler utvalget inn 
penger for å delta økonomisk med å forbedre infra-
strukturen samt å bygge brønner og for å gi de innfødte 
muligheten for mikrokreditt. U-landsutvalget består av 4 
representanter fra forskjellige lag, én fra 4H Rogaland, 
én fra Bygdekvinnelaget, én fra Bondelaget og én fra 
Samarbeidsrådet.

I 2019 har det blitt bygget 2 nye brønner i Djem, hvorav 
den ene er finansiert av 4H klubber i Rogaland, som gir 
bort en prosentandel av inntektene de får på høstfesten 
sin. Klubber i 4H Rogaland deltar økonomisk med å 
bygge ei ny brønn i Kamerun hvert år.
De innfødte har muligheten til å ta opp mikrokredittlån 
for å for eksempel kjøpe seg ei symaskin så de deretter 
kan gjøre dette om til en inntekt.

Annenhvert år drar U-landsutvalget til Kamerun for å se 
resultatene, da får også to 4H-ere mulighet til å være 
med på turen. U-landsutvalget var der nede i starten av 
dette året, og de opplevde og lærte masse.

Hørtes dette interressant ut? Følg med på facebook-
gruppen «Rogalandsgården i Kamerun - Sambolabo» 
eller sjekk ut hjemmesidene til Rogaland Bondelag (søk 
«Rogalandsgarden»). 

Kanskje har du lyst til å være med ned til Kamerun i 2021?

Iris Frydenlund Natten
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«Bli vertsfamilie
Det er kjekt! »

Det er i alle fall vår erfa-
ring etter å ha vore det 
fleire gonger, seier Mona 
Aksdal frå Skjalg 4H.

– Siste  gong me var vertsfamilie 
var i 2015 då Courtney frå Min-
neapolis var hjå oss på besøk, 
før ho og Mari saman reiste på 
Nordisk 4H Leir i Finland.

Mona fortset: – Å vera vertsfa-
milie skal ikkje vera mykje ekstra 
arbeid. Dei skal vera med på 
det som skjer i familien. Når me 
har hatt besøkande har me lagt 
opp til at dagane skal vere ein 
kombinasjon av arbeidskvardag 
og ferie. Me har og rettleia dei til 
å ta seg rundt på eiga hand, eller 
delta i arbeidskvardagen om det 
let seg gjera.

Mona fortel vidare at for dei 
fungerte det godt at døtrene Mari 
og Mina saman med Courtney 
oppdaga nærmiljøet på dagtid 
medan dei vaksne var på arbeid. 

– Elles nytta me høve til å opp-
daga vårt eige fylke for å visa 
fram historie, kultur og korleis 
me lev i Noreg. Høgdepunktet 
var nok turen til Kjerag, men like 
interessant var det å vera turist i 
eigen kommune og Stavanger by.

Ein av dei store bonusane og 
motivasjon for å vere vertsfamilie 
er at ein får vener for livet. Mor 
og far til Courtney kom innom 
oss i sommar på sin Noregs 
ferie. Praten gjekk, og dei spurde 
etter Mina – 

– «Nei, ho er reist på utveksling 
til USA for to dagar sidan.»

– «Kor då?...»

Det viste seg at dei bur kun 1 
times kjøretur unna der Mina var 
på utveksling og at dei skulle 
heim til USA før Mina reiste heim 
att.
– Vipps, så var guida rundtur i 
Minneapolis saman med Court-
ney og foreldra ordna for Mina, 
fortel Mona.

– Det å få vere vertsfamilie er ei 
kjempe kjekk oppleving for alle i 
familien og kan anbefalast på det 
sterkaste, avsluttar Mona.

Høres det fristende ut å prøve 
seg som vertsfamilie? Mer infor-
masjon finner du på 4H Norge 
sine nettsider. Du kan også ta 
kontakt med fylkeskontoret for 
mer informasjon og for å melde 
din interesse. 

Foto: Mona Aksdal
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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

KlUBBStArt På
StOrHAUg
– Klart vi vil starte 4H-klubb på Storhaug i 
Stavanger, smiler Mina Aksdal Hermansen. 
Mina er styremedlem i 4H Rogaland og har 
hatt ansvar for å utvikle prosjektet «Haugen 
4H».  

Ideen er at vi skal introdusere 4H for barn og 
unge på Storhaug gjennom ulike arrangement 
og aktivitet. Målet er ein ny 4H-klubb, samt at 
vi skal lære meir om frivillighet i byen. 

Til våren vil 4H Rogaland invitere barn og unge 
på Storhaug til arrangement med ulike tema. 
For å etablere 4H-tanken med ein gong, vil 
medlemmer i andre 4H-klubbar bli invitert inn 
for å bidra.  

– Akkurat nå søker vi etter 4H-arar som ønskjer 
å bidra i ei styringsgruppe. For å bli med her 
må du vere over 15 år. Gruppa får avgjere 
korleis prosjektplanen skal gjennomførast. 
Dette betyr ein del møter og at ein må vere 
til stades under arrangementa. I tillegg treng 
vi ei ressursgruppe med medlemmer mellom 
10 – 14 år. Ressursgruppa skal delta på 
arrangement for å fortelje om 4H, fortel Mina.  

Har du lyst til å bidra i ei av gruppene?  
 
Skriv ein epost til rogaland@4h.no  
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Dette trenger du: 
Hvit fisk (2 pers): 

500 g hvit fisk (sei, stein-
bitt, torsk), 1-2 gulrøtter i 
skiver, 1/3 brokkoli, 10 
små tomater, 4 sopp, 1/2 
løk, 4-5 små løk, 3 dl 
matfløte, 3 dl rømme, 
krydder 

Aluminiumsfolie, fjøl, 
kniv 

 

Fisk på pinne: 

Selvfiska fisk (f.eks. sik, 
ørret, abbor) 

Kniv, pinne 

 

Maris fiskegryte (2 
pers): 

2-3 stykker frossen ørret/ 
laks el 400 g ørretfilet, 
10 små tomater, 5 små 
løk, 1/2 paprika, 1/3 
brokkoli, 4 sopp, smør til 
steiking, krydder 

Aluminiumsfolie, fjøl, 
kniv 

 

Tidsbruk: 
Hvit fisk og Maris fiske-
gryte: 

ca 1 time 

 

Fisk på pinne: 

ca 30 min 

 

Hvit fisk og grønnsaker med saus 

Legg fiskefileten i et stort stykke aluminiums-
folie. Krydre fisken med salt, karri og sitron-
pepper. Kutt opp grønnsakene, legg dem 
oppå fisken og krydre litt mer. Bland rømme 
og fløte og hell over grønnsakene. Pakk alu-
miniumsfolien godt sammen slik at ikke sau-
sen renner ut. Steik foliepakken i glørne eller 
på rist over bålet i 30- 45 min (til fisken er 
gjennomkokt /-stekt). 

 

 

 

Fisk på pinne 

Rens fisken. Krydre den med litt salt, pepper 
eller sitronpepper. Finn en kjepp og spikk 
den flat i enden. Tre den flate enden av pin-
nen inn langt beinet på fisken. Steik fisken 
over bålet. Steik først fisken så beinet ligger 
oppå pinnen. Da fester fisken seg og detter 
ikke av når du snur pinnen for å steike andre 
siden. 

 

 

 

 

Maris fiskegryte 

Legg fisken og litt smør i aluminiumsfolien 
eller i en kjele. Kutt opp grønnsakene og legg 
over fisken. Legg litt smør på toppen av 
grønnsakene og krydre med salt og pepper. 
Pakk igjen folien / sett på et lokk og steik 
pakken på glørne eller på rist over bålet i ca. 
30 min (til fisken er gjennomstekt). 

4Hs aktivitetsbank 

Fisk er godt! 

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

God som den er

god I PANNEKAKER

.no
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Hva skjer i 2020?
JANUAR • 10.-12. Klubbrådgiversamling 

• 15. Påmeldingsfrist til styrevervkurs
 • 24.-25. Instruktørsamling

FEBRUAR • Frist for oppdatering av medlemslista i klubben 
• 14.-16. Styrevervkurs og årsmøte, Skjold 
• 1.-15. Påmelding til Storkurs (f. 2008 eller før) 
• 1. februar Fram cup 
 Fram 4H arrangerer volleyballturnering 
• Uke 9 (24.-28.februar) Vinterferie

MARS • 1. Frist for å registrere medlemmenes 4H-prosjekt 
• 27.-29. Storkurs (f. 2008 eller før) 
• Start loddsalg i klubbene

APRIL • 1. Avtale og plan skal være ferdig
 • 6.-13. Påskeferie
 • 27. Påmelding Fylkesleir 2019 åpner (f. 2008 eller før)
 • 24.-26. 4H Landskonferanse:
 • Voksenledersamling 1 og 2
 • Fylkesstyreopplæring
 • Landsstyremøte

MAI • 4. 4H-dagen, kle deg i 4H symboler 
• 4. Under åpen himmel-arrangement i klubb og nemnd 
• 10. påmeldingsfrist til Fylkesleir 2020

JUNI • 12.-14. Fylkesleir, Dirdal (f. 2008 eller før)

JULI • USA utveksling, vi får besøk fra USA
 • 6.-12. juli Landsleir i Nordland, Bodø (f. 2006 eller før) påmeldingsfrist  

 bestemmes av 4H Norge

SEPTEMBER • #nattinaturen / Friluftslivets uke https://friluftslivetsuke.no/ 
• 10. Bestillingsfrist høstfestmerker

 • 15. Siste salgsdato lodd i klubbene
 • «Gøy på landet» (4H-gårder)

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

NOVEMBER • 1.-30. Årsmøte i 4H klubbene
 • 1. Påmelding til Klubbrådgiversamling 2021 åpner
 • DAF-instruktørkurs, del 1
 • 15. Søknadsfrist IFYE og USA-utveksling
 • 30. Styrevervkurs 2021 påmelding åpner

DESEMBER • 1. Påmelding Klubbrådgiversamling 2021 stenger
 • 15. Frist for innsending av saker til årsmøte i 4H Rogaland
 • 15. Frist for å nominere til Årets klubb 2020
 • 15. Klubbenes frist for å endre opplysningene i medlemsregisteret
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