
4H-klubb i Torvetua?

• 4H er en verdensomspennende barne og
ungdomsorganisasjon. Den er livssynsnøytral og har som
motto:  Å lære ved å gjøre. Man kan være med fra man er 10
år og fram til man er 19. 4H har medlemmer i over 80 land,
og klubber i alle norske fylker.

• De 4H`ene står for: klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender
og god Helse! 4H tar legger vekt på utviklende aktiviteter
både når det gjelder felles klubbaktiviteter og individuelle
årsprosjekt for medlemmene.

• Morsom og aktiv fritid med leirer, kurs, turer, fester,
lokalarrangement o.l.

• Fleksibel organisering. Medlemmene avgjør både
klubbaktiviteter, og hvor ofte de vil møtes. Det er lett å
kombinere andre fritidsaktiviteter med 4H.

• Demokratisk og medlemsstyrt. Barn og unge styrer lokale
klubber, med voksne som rådgivere. Alle medlemmer får
nyttig leder og organisasjonserfaring!

• Ansvars og verdifremmende gjennom fokus på
samfunnsengasjement og respekt for natur og livsmiljø.

• Lokalt forankret. Barn og unge får tilhørighet til et
nærmiljø, klubbene bidrar til økt lokalt engasjement og
aktivitetstilbud, som igjen fører til økt medlemsrekruttering.
En positiv spiral!



Hva behøves for å starte en
4H-klubb?

• Nysgjerrige barn fra 10 år og oppover som liker å ha det
kjekt

• Noen voksne som kan være med å veilede dem.

• Et sted å ha klubbmøter en gang i måneden.

Hvis det kan være interesse for å starte en 4H klubb i Torvetua
huseierlag kommer vi gjerne på besøk for å informere dere !

4H Hordaland har siden høsten 2006 hatt et prosjekt for å starte
nye 4H- klubber i og omkring Bergen. Så langt har det blitt startet

en klubb på Garnes, en på Hjellestad i Fana, og det blir nå en
klubb på Laksevåg.

Med den miljøprofilen Torvetua har, vil en 4H-klubb være midt i
blinken hos dere!

For mer informasjon, kontakt:
Hanne Britt Halvorsen, prosjektleder 4H Hordaland.

Email: hannebritt.halvorsen@gmail.com.

Tlf: 41 68 25 03.


