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Klubbservice
Klubbservice er informasjon som sendes til styret i klubben, klubbrådgiver A og klubbrådgiver B.
Sentralstyret, fylkesstyrene, styrene i 4H-gård Norge og Norske 4H-alumner, samt alle 4H-gårder/-setre, får også tilsendt klubbservice.

Generalsekretæren har ordet
Ingen er som alle andre.
For noen uker siden var jeg på møte med mange
andre frivillige organisasjoner som er medlem i
Frivillighet Norge, der var Kultur- og frivillighetsminister Trine Skei Grande også. Hun holdt tale om
hvor viktig frivilligheten er for Norge og hvor viktig
hennes første frivillige organisasjon hadde vært for
henne. Og den organisasjonen var (selvsagt) 4H.
Hun fortalte hun følte at 4H var et sted der de rare,
sånn som henne, var like kule som de kule. Sånn er
det en inkluderende organisasjon skal være.
Jeg har møtt mange 4H-ere som forteller at i 4H der
kan de være helt seg selv – og de som tør å være
seg selv er de kuleste folka. I 4H er alle like viktige
og alle har en plass.

For de som trenger litt
ekstra tilrettelegging for å delta
på arrangementene våre så
kan man søke 4H Norge sitt
tilretteleggingsfond via fylket
sitt.
Vi har også plass til de som
ikke er med enda. Om
klubben eller fylket ditt vil
gjøre noe for å inkludere ungdommer som er nye i landet, andre minoritetsgrupper, eller vil utveksle god 4H-kultur med andre land så har
vi også et solidaritetsfond man kan søke penger fra.
På leir møter du mange andre kule og rare 4H-ere.
Og i sommer håper jeg du blir med på Nordisk leir på
Bornholm. Påmeldingen er åpnet.
Håper vi sees på den danske ferieøya!

Nordisk leir 2019

www.4hgard.no

Frister det med en uke fylt med sol,
sommer, spennende utflukter, kule
aktiviteter – og ikke minst nye og
gamle 4H-venner? Nordisk 4H-leir
er årets høyde-punkt, og alle som fyller 14 år
eller mer i løpet av 2019 kan være med.

www.4hgard.no blei lansert i haust. Det er no lettare å
finne fram til alle 4H-gardane og 4H-setrane i landet,
og bli kjent med aktivitetane.

Leiren er 20.-27. juli på Bornholm i Danmark.
Informasjon om leiren.
Fint om alle klubber snakker om leir på et medlemsmøte og oppfordrer alle til å delta, enten det er aspirantleir, fylkesleir eller den store nordiske leiren.
Vis gjerne en film fra en tidligere leir.
600 norske 4H-ere er allerede påmeldt! Få med deg
en gjeng fra klubben din og meld dere på!

4hgard.no tar deg direkte til profilsider for 4H-gardane.
Den inneheld òg informasjon om tilboda, om korleis
ein blir 4H-gard og om fordelar som 4H-gard. Det er eit
eige område bak innlogging med ressurssider for 4Hgardane. Sida blei offisielt lansert i november.
Besøk 4hgard.no for ein kikk – og legg gjerne ein
klubbtur eller eit besøk til ein 4H-gard i ditt område!

Under åpen himmel 2019

Vertsfamilier 2019

4H har bursdag og vi
feirer 4H-dagen med å
sove ute!

Vi søker vertsfamilier for sommeren/høsten 2019.
Å være vertsfamilier er spennende, lærerikt og en
opplevelse for hele familien. Den som kommer på
besøk skal være et vanlig familiemedlem og være
med dere i hverdagen. Fra 24. juni og utover sommeren/høsten trenger deltakerne på International
4H Youth Exchange (IFYE) vertsfamilier. De som
kommer er mellom 18 – 30 år (de fleste rundt 20) og
trenger vertsfamilier i ulike tidspunkt og lengder (1-3
uker hos hver familie.

Lørdag 4. mai er har 4H
bursdag og vi markerer dagen med Under åpen himmel.
Vi oppfordrer alle til å pakke med seg soveposen og
sove ute.
Overnatt i skogen, på fjellet eller i din egen hage.
Dere bestemmer selv hvordan dere ønsker å
markere Under åpen himmel.
Bruk fantasien og legg ut morsomme overnattingsbilder på Instagram og Facebook:
#underåpenhimmel #4hdagen #vier4h.

Vil du være vertsfamilie? Fint!
Da kan du kontakte en av disse:
• fylkeskontoret
• Norske IFYE-alumner (NIFYEA) sin vertsfamiliekontakt Tone på e-post.
• Siv Halvorsen på siv.halvorsen@4h.no
Ler mer om det å være vertsfamilie.

Rally 2019
Sommerens arrangement i regi av Rural Youth Europe (RYE).
Rally er et stort stevne for 4H-ere og bygdeungdommer i Europa. Er du en aktiv alumn eller klubbrådgiver mellom 18 og 26 år, og kan kommunisere bra på
engelsk og er villig til å delta aktivt i workshops og
annen læring, er dette kanskje noe for deg?
4H Norge kan sende et team fire på samt en teamleder. Du betaler og ordner selv med deltakeravgift
og reise.
Interesserte kan kontakte Siv Halvorsen på e-post
Når: 18. - 25. august 2019
Hvor: England
Pris: ca 320 Euro
Les mer om Rural Youth Europe (RYE)
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Friluftslivets uke
Planleggingen av friluftslivets
uke 2019 er allerede godt i
gang. Vi ber alle klubber om å
markere datoene i deres årshjul.
Friluftslivets uke 2019 vil finne
sted fra 31. aug. - 8. sept.

EFCF: Creative Youth Exchange
Informasjon og påmelding
om EFCF sin ungdomsutveksling i sommer finner
du på deres nettside.
Sted: Deerlijk, Belgia
Når: 21. - 28. juli 2019
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Digitalisering av 4H-prosjektene

Søk støtte til solidaritetsprosjekt!

Arbeidet med digitaliseringen av 4H-prosjekter
er godt i gang! Vi utvikler
en ny måte å gjøre
4H-prosjekt på, for å
gjøre 4H mer attraktivt
for flere. Fokuset skal
fortsatt være praktisk arbeid gjennom «å lære ved
å gjøre», men selve dokumentasjonen av prosjektarbeidet 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.

For hvert solgte lodd i 4H Norge sitt landslotteri går
kr 1,20 til Solidaritetsfondet.

Prosjektgruppa du ser på bildet har ansvar for å
utvikle den nye måten å gjøre 4H-prosjekt på. De får
god hjelp av våre fremtidsambassadører 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. Vi er alle
kjempespente på prosessen videre, og gleder oss til
å vise frem hva vi har kommet frem til!
Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Monika
Swigon på e-post.

Nye nettsider
Arbeidet med 4H sine
nye nettsider er i full
gang. Det utarbeides
en nasjonal side og
fylkessider.

En del av dette fondet går til støtte for 4H Norges
sentrale solidaritetsprosjekt 4H Gambia, men 4Hklubber og fylkene kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.
Sentralstyret vedtok i 2018 nye retningslinjer for
Solidaritetsfondet, og klubber og fylker kan søke om
støtte til følgende:
1. Til samarbeid med og støtte til solidaritetsaktiviteter i regi av 4H eller lignende organisasjoner i
andre land
2. Som delfinansiering til solidaritetsprosjekt i regi av
4H-klubber og fylker.
Dette kan være prosjekter som skaper samhørighet
og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av
aktiviteter som skaper internasjonalt engasjement
og inkluderende aktiviteter for barn og unge som er
nyankommet Norge. Slik støtte bevilges av sentralstyret etter søknad.
Søknadsfrist: 15.mars og 15.september
Målgruppe: 4H-klubber og 4H i fylkene
Krav til søknaden:
Søknaden skal inneholde budsjett, ha avklart eventuelt samarbeid med andre organisasjoner eller
mottakere av midlene og ha en plan for hvordan det
skal spres informasjon om nord/sør-arbeid og det
konkrete prosjektet i Norge og i 4H.
Søknaden sendes til: 4hnorge@4h.no.

Lurer du på noe om de
nye nettsidene, kan du
kontakte info.ansvarlig Beate Patay, e-post.
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4H og Unge kokker

Viktige datoer og frister

4H Norge samarbeider med Unge
Kokker om prosjektet «Smart mat for
ungdom på fritid».
Gjennom prosjektet
lærer 4H-ere kreativ,
spennende og sunn matlaging. Det utdannes også
såkalte mat-ambassadører, som holder matkurs i
klubben eller på arrangement i fylket. Prosjektet skal
bidra til sunt kosthold og god helse blant barn og
unge.

29. - 31. mars: Voksenlederkurs (N4HA)
26. - 28. april: Fylkesstyreoppl. og landsstyremøte
8. mai: Sentralstyremøte, Oslo
12. mai: Siste frist for redusert deltageravgift Nordisk
leir 2019 (kr 3 300 NOK)
13. mai - 24. juni: Ord. pris Nordisk leir (kr 4 400)
12. juni: Sentralstyremøte (SKYPE)
24. juni: Påmeldingsfrist Nordisk leir
20. - 27. juli: Nordisk leir, Bornholm Danmark
21. - 28. juli: EFCF-ungdomsleir i Belgia
12. - 17. august: Sentralstyresamling Arendalsuka
31. aug. - 8. sept.: Friluftslivets uke 2019
September: Gøy på landet på 4H-gårdene.
13. - 15. sept.: Sentralstyremøte
13. - 15. sept.: Senior- og alumnsprell, Vestlandet
18. - 22. sept.: EFCF-konferanse 2019, Nederland
18. - 20. oktober: Landsstyremøte

Det arrangeres flere matkurs:
• 27. - 28. juni: Møre og Romsdal
• 29. - 30. juni: Hordaland
• 6. – 8. september: Møre og Romsdal
• 14. – 16. september: Sogn og Fjordane
Det har også vært arrangert kurs i 4H Trøndelag,
4H Oppland og 4H Rogaland tidligere i år.

4H-aktiviteter i fylkene
Møteplan og aktiviteter for sentralstyret.

Kontakt ditt fylkeskontor for mer informasjon, og hvis
du ønsker at det skal arrangeres matkurs i ditt fylke.
For mer info, se også www.ungekokker.no.

AKTIViTET
AKTIViTET har to utgivelser i året. Kløverbladet er
innlemmet i AKTIViTET (2 sider). Det første nummeret av AKTIViTET kommer ut før påske, det andre
i løpet av høsten (oktober).

@4HNorge

@norge4h

@4HNorge

4h.no

Vi er avhengige av at dere sender oss tekst og bilder.
Husk å få aktivt samtykke fra de som er avbildet på
bildene.
Send inn stoff fortløpende. Det kan være aktuelt for
nettsiden/Facebook. Tips oss om ting som skjer i din
klubb. Sendes til beate.patay@4h.no.
Manusfrister 2019.
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Årshjul

4H har bursdag og vi feirer 4H-dagen med å sove ute!

4.mai

Lørdag 4. mai har 4H bursdag.
Vi markerer dagen med Under åpen himmel.
Vi oppfordrer alle til å pakke med seg soveposen og sove ute.
Overnatt i skogen, på fjellet eller i din egen hage. Dere bestemmer selv
hvordan dere ønsker å markere Under åpen himmel.
Bruk fantasien og legg ut morsomme overnattingsbilder
på Instagram og Facebook:

#underåpenhimmel
#4hdagen
#vier4h.

4H-dagen / Under åpen himmel
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