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4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er 
livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Det er en medlemsstyrt organisasjon hvor 
medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. Formålet er 
å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur 
og mennesker. Medlemsalder er 10-25 år, og det er stor aktivitet gjennom 
organisasjonsarbeid, praktiske prosjekter, sosiale møtesteder – hvor alt går etter mottoet 
«å lære ved å gjøre». 
 
4H-klubbene i Oppdal 
Oppdal kommune hadde i 2020 tre 4H-klubber, Viking 4H, Villmarken 4H og Fremad 4H. De 
medlemmene som var igjen i Fagerhaug 4H er med i Villmarken 4H, og klubben er sovende 
inn til videre. 
 
Viking 4H 
Har hatt 7 medlemmer i året som gikk. Klubben har hatt 5 medlemsmøter, 
vollebyballtrening og 3 styremøter. Grunnet korona ble det færre aktiviteter enn vanlig, 
men de har hatt julekosekveld, akedag og sommeravslutning med rafting . Klubben deltok 
med 1 representant på digitalt fylkesårsmøte, og leder og en klubbrådgiver har vært på 
regionmøte. Klubben hadde to plakettmottakere i 2020.  
Leder: Mia Jære. 
 
Villmarken 4H 
Har hatt 15 medlemmer i året som gikk. Klubben har hatt 7 klubbkvelder og 5 
volleyballtreninger, (felles med Fremad). Redusert aktivitet på grunn av korona, men 
klubben har drevet med blant annet akedag, lært om kompostering, hatt mat på bål og 
ulike ball og brettspill. 4 medlemmer deltok på «drift av 4H-klubb-kurs» i regi av Trøndelag 
4H i januar.  
Leder: Sigrun Walstad 
 
Fremad 4H  
Har hatt 21 medlemmer i 2020. Klubben har hatt 7 klubbkvelder og 7 volleyballtrenginger. 
Disse var felles med Villmarken. 2020 ble annerledesåret med redusert aktivitet på grunn 
av covid-19, men klubben fikk arrangert grendaffe i Plassastoggo i august. I september 
arrangerte klubben grønnsakskveld sammen med Landbruksrådgivninga i et grønnsaksfelt 
de hadde på Mjøen. Det var i samarbeid med Villmarken. 4H-erne har også hatt 
skiferaktivitet hos Minera skifer, juleverksted og medlemmene har gjennomført digitale 
4H-prosjekt for første gang. For å markere 4H-dagen 4.mai sov mange av medlemmene 
ute, hjemme hos seg selv, og i påska arrangerte klubben digital natursti. 
Leder: Haldor Lundaløkk Loe. 
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4H-kontoret 
4H Trøndelag har kontor i skolegata 22 på Steinkjer, og kan kontaktes på e-post: 
4htrondelag@4h.no eller på tlf 911 84 906. Nettsider: https://4h.no/trondelag/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag 6.9 arrangerte 
Fremad 4H grendakaffe 
ved Plassastoggo. Her 
serverer Thea Sæteren 
kake. 
Foto: Jenny Kristin 
Heggvold 

 

 
12. januar var medlemmene på besøk hos Minera skifer, og fikk prøve seg på å lage 
produkter av skifer sammen med Jon Ola Sæteren. Foto: Jenny Kristin Heggvold 
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