
   

  

Ærverdighetsnytt 

ÅRGANG 5    NUMMER 7 

Et organ for Sør-Trøndelag  
Ærverdige 4H – Alumner 

 

Blide deltakere på STÆAs 30-årsjubileum, samlet på trappa utenfor BUL-hytta. 
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Redaktøren har ordet 
 
 
 

Hei! 
 
STÆA-styret har hatt utskiftinger i høst, og med dette har også 
Æ.N. fått ny redaktør. Erik Riis-Johansens mange år i bladet er 
forbi, og en uerfaren frøken har tatt over… 
 
Med kyndig og uunnværlig assistanse fra pre-redaktøren, har 
utgivelsen av 7. nummer gått mer eller mindre smertefritt. Her 
er å finne både nyttig informasjon om kommende aktiviteter, 
artikler og bilder fra sommerens aktiviteter, utvalgte 
årsmøtepapirer, samt litt fra 30-årsjubileet til STÆA. En  
gjesteskribent har også entret bladet, og gjort rede for en ikke-
4H’ers betraktinger av organisasjonen. Håper noe av dette vil 
falle i smak:) 
 
Til tross for min eneveldige posisjon i Æ.N, er jeg veldig 
takknemlig for bidrag til senere utgaver av bladet. Så hvis DU har 
noe som du gjerne ville hatt med i nyttårsutgaven f eks, er det 
bare å sende dette på mail til meg: kirstr@stud.ntnu.no. 
 
For øvrig vil jeg benytte anledningen til å ønske alle mine med-
alumner ei riktig god jul!  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
Kirsti Rø 
 
(ung og uerfaren, eneveldig redaktør) 
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Leder’n 

 
 

 
Hei og hopp! 
 
Nå har vi kommet til november, julemarsipanen har for lengst 
kommet i butikkhyllene og det er på høy tid å komme i gang med 
julestria. Selv er jeg godt i gang, begynte faktisk i august. Det er 
bla 8 tonn pinnekjøtt og noen tonn med lammelår om dagen. Som du 
kanskje har skjønt har jeg begynt i kjøttbransjen, som 
sesongarbeider på Gilde BS avd Oppdal. Her er det internasjonalt 
samspill for å stelle i stand jul på norsk vis. Klipperne kommer fra 
Skottland og New Zealand, ellers er det folk fra Sverige, Polen, 
Sveits, Slovakia, Russland og noen fra Norge. Vel.. jeg kan vel 
innrømme at jeg ikke ser like mye fram til pinnekjøtt i jula, hygienen 
er det ikke noe i veien med, men å pakke pinnekjøtt er slitsomt ;) 
Fårikål har jeg ikke smakt i høst, det er virkelig stress å legge 1 
eller 2,5 kg fårikål i hver boks når man skal ha mange mange tonn på 
en dag.. Men for all del – jeg håper det smaker! 
 
 Takker for tillitten på årsmøtet og ser fram til STÆA-året som 
kommer! Det første som skjer er førjulstreff først i desember, 
håper mange møter opp da J Ellers er det mye spennende som skjer. 
Vi har fått forvarsel om invitasjon til alumnfestival i Grong fra N-
TAK, jeg synes det er kjempefint at alumnklubbene samarbeider og 
treffes. Landsleiren vår på Austrått i 2008 skal planlegges og her er 
det bare å bidra for alle som har lyst! Om noen har forslag eller 
innspill til STÆA-styret er det bare å si ifra, vi tar med glede imot 
J 
 
 Ønsker dere alle en fin førjulstid og god jul!  
 
 
Ærverdigst  
Kari Camilla  
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STÆA 30 år! 
 

Den 23. september trådde 26 gjester inn på BUL-hytta på Lian i Bymarka i 
Trondheim, for å feire STÆAS 30-årsjubileum. 
 
Første post på jubileumsprogrammet var middag, bestående av koldtbord, og her 
benyttet flere anledningen til å si noen ord samt overrekke gaver til jubilanten. Blant 
talerne var Gaute E. Gjein fra Norske 4H-alumner (som i tillegg gav et supplement til 
STÆAS brettspillsamling), Gjøran Onsøyen fra fylkesstyret og Tor Inge Sandnes 
fra NTAK (4H Nord-Trønderlags alumnklubb). Litt kunstnerisk innspill ble det også; 
Marit Blokkum og Anne Grete Holje (STÆA) underholdt med morsom og selvskrevet 
sang på 19 vers, ett for hvert fylke/ hver alumnklubb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Marit Blokkum og Anne Grete Holje underholder ved middagen. Legg merke til Anne Gretes 
fantastiske 4H-skjorte! 

 
 
Etter tømte tallerkener og mette mager, ble det servert kaffe og kaker. Resten av 
kvelden bød på underholdning for enhver smak; brettspill for de lekne, og diskusjoner 
om 4H og medlemsdemokrati for de samfunnsengasjerte… Utpå natta meldte sulten 
sin ankomst for mange, og rester fra koldtbordet kunne fortæres. Omtrent 
halvparten av gjestene overnatta på hytta, resten dro hjem litt etter hvert, og i tre-
tida hadde vel de fleste funnet veien til senga. 
 
For de overnattende var det frokost med rester fra koldtbord, og rundt kl 11 var det 
klart for årsmøte. Etter et meget effektivt møte ble hytta vaska og rydda i 
fellesskap, og blide 4H-ere kunne ta farvel med et veldig hyggelig arrangement, god 
mat og ikke minst et trivelig sted for begivenheten. 
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Det sies at arrangementet faktisk var så hyggelig at det på årsmøtet ble foreslått å 
gjenta suksessen, dog uten selve jubileet. Uansett kommer det flere sjanser; den 
første i juni, da vi tradisjonen tro arrangerer hyttetur sammen med MORAL 
(Alumnklubben i Møre- og Romsdal). 
 
NB: På STÆAS jubileumsfeiring ble vi også uformelt invitert til Bjørgan i Grong av 
NTAK – 4H Nord-Trøndelag sin alumnklubb. Detaljert informasjon om innhold i 
arrangementet samt tid for dette, vil selvfølgelig komme senere, men sett av helga 
16.-18. februar! Det er kjempehyggelig å bli invitert nordover av NTAK-alumnene, 
og styret er i gang med å finne en anledning til å invitere de tilbake. 

En del av gjestene ved pyntet bord  i STÆA-fargene:) 

Vil Eli Annes lakrissaus, importert fra 
Island,  bli en slager på landsleiren i 
2008? 



6  

6 

 Årsmøte i Sør- Trøndelag Ærverdige 4H-alumner 
24. september 2006 

 
 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Ingen innvendinger. Innkalling og saksliste godkjent 
 
 Sak 2: Valg av møteleder, referent, to personer til tellekorpset og to personer til å skrive under 
protokollen. 
 Valg av møteleder: Thor C. Grosås 
 Valg av referent: Gunvor Hoset 
 Valg av tellekorps: Gaute Gjein og Christian Harholt 
 Underskrift av protokoll: Eli Anne Kalseth og Gjøran Berg Onsøyen 
 
 Sak 3: Styrets årsmelding 
 Hanne Håker leste opp årsmeldinga. Det kom noen innvendinger: 

Anne Grete Holje kom med forslag om å samle opp de oppfordringene som står i årsmeldinga, å ta de med 
på årsplanen. 
Thor Grosås kom med innvending om at det var 11 medlemmer fra STÆA som deltok på landsleir. Kanskje 
har det også vært bare ett nummer av Ærverdighetsnytt. Usikkert. 
Gjøran B. Onsøyen kom med innvending om at det må brukes 4H Sør- Trøndelag i stedet for Sør- 
Trøndelag 4H i årsmeldinga. 
 
 Årsmeldinga ble, med innvendinger, godkjent. 

 
 Sak 4: Regnskap 
 Petter Østby leste opp regnskapet. 

Det kom så opp noen spørsmål rundt regnskapet som Petter oppklarte, men det kom ingen innvendinger til 
regnskapet 
 
 Regnskapet ble godkjent. 

 
 Sak 5: Årsplan og budsjett for kommende år 
 Hanne Håker leste opp årsplan for kommende år. 
 Endring: Volleyballtreninger er på onsdag, ikke tirsdag. 

Det kom oppfordring om å ta med de oppfordringene som kom fram i årsmeldinga, videre til årsplanen for 
kommende år. 
Anne Grete Holje kom med forslag om å ha et arrangement, lignende jubileet, hver år. 
Anne Grete leste også opp en mail fra NTAK. Det var invitasjon til arrangement i Grong 16. – 18. februar. 
Kanskje kan vi få til flere arr. med NTAK. 
Det ble diskutert om hytteturen med MORAL er på riktig tidspunkt. Årsmøte kom fram til at styret 
måtte finne dato, for så å komme med den ganske tidlig. Det ble også diskutert diverse reisemål f. eks 
Snøhetta. 
Det ble påpekt at januar og februar bør stå sammen på årsplanen. 
Tanja Fuglem syntes det var litt optimistisk med fire nr. av Ærverdighetsnytt. Thor Grosås foreslo å 
kutte ut augustnummeret. 
 
Årsplan, med innvendinger og endringer, ble godkjent. 
Petter Østby leste opp budsjett for kommende år. 
Thor Grosås oppklarte div. noter i budsjettet. 
Petter Østby oppklarte spørsmål rundt budsjettet. 
 
Budsjettet ble godkjent 
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  Sak 6: Fastlegging av kontingent 
Thor Grosås informerte om at kontingenten til 4H Norge har økt til 200 kr. Derfor kom han med forslag 
på å heve kontingenten for medlemmer. 

 Det ble vedtatt at kontingenten nå skal være på 180 kr. Tradisjonen med å sponse kontingenten til 
 medlemmene videreføres derfor. 
 
Sak 7: Valg 
 Gjøran B. Onsøyen la fram valgkomiteens innstilling. 
  
 Valg av leder:   Det kom benkeforslag på Kari Camilla Bjørndal. 
    Kari C. Bjørndal ble valgt som leder. 
 Valg av Styremedlem:  Petter Østby (2 år) 
    Gunvor Hoset (for Bjørgunn Dalslåen) (1 år) 
    Kirsti Rø (2 år) 
 Valg av 1. vara:   Siri Børø (1 år) 
 Valg av 2. vara:  T hor Christian Grosås (1 år) 
 Volleyballkomite:   Eli Anne Kalseth (leder) 
          Petter Blokkum 
          Astrid Blokkum 
 Gambiakomite:   Kristine Rise 
      Anne Grete Holje 
                 Maria Skartsæterhagen 
 Valgkomite:   Marit Blokkum (3 år) 
             Gjøran B. Onsøyen 
             Linda Fuglem (1 år) 
 
 Sak 8: Innkommet sak 

Anne Grete Holje leste opp logosak fra Marit Blokkum. Saken gikk ut på et forslag om endring på 
ryggmerke på STÆA dressen. Forslaget var å fylle omrisset av Sør- Trøndelag med oransje farge. 
Det kom flere forslag i denne saken. Forslag om å ha kløver med STÆA på. Da er det viktig at 
alumnklubben går foran som et godt eksempel og bruker den nye kløveren. 
Forslag på jakke, bruke motivet som er bak på t-skjortene. 
Årsmøte vedtok at styret setter ned en komité, som skal se på STÆA sine klær, symbol og logoer og 
komme med konkrete forslag til neste årsmøte. 
  
  
  
Følgende personer deltok på årsmøtet: 
 
Hanne Håker   Øystein Skartsæterhagen  Gunvor Hoset 
Bjørn Tore Jacobsen  Eli Anne Kalseth    Petter Østby  
Kirsti Rø    Maren Helene Rø    Thor C. Grosås 
Anne Grete Holje  Christian Harholt 
Gjøran Berg Onsøyen  Kari Camilla Bjørndal 
Astrid Flenstad   Gaute Gjein 
Tanja Fuglem   Linda Fuglem 
Maria Skartsæterhagen  Knut Auvor Grythe 
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Årsplan for STÆA 2006/2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I tillegg er det volleyballtrening på Sunnland skole (Trondheim) hver onsdag kl 1900 i 
skoleåret. 
 
 
Tillegg til årsplanen 
Datoer for arrangement i STÆA må varsles før enn det som har vært praksis i det 
siste. 
Styret må oppfordre medlemmene til å delta på nasjonale arrangement. 
Styret bør forsøke å finne et annet lokale til julemøtet enn Voll 4H-gård. 
STÆA må være flinkere til å markedsføre nattvolleyballturneringa for å øke 
deltagelsen. 
Tid og sted for hytteturen må vurderes for om mulig øke oppslutning. 
Miljøtorg på fylkesleir er en viktig rekrutteringsplass for STÆA – viktig at folk 
stiller opp. 
 
  
  

 Vedtatt på årsmøtet i STÆA 24. september 2006 
 
  
  
  
  

Tidspunkt Aktivitet 
Oktober Vurdering av prosjekter på høstfester 
 ” Ærverdighetsnytt 
Desember Førjulstreff 
Januar DAF-kurs i regi av 4H ST 
  Ærverdighetsnytt 
Februar 9.-10. Natturnering i volleyball 
 ” "Gulrotkveld" for dyktige arrangører 
Mars Senior/alumntreff i regi av 4H ST 
 ” Årsmøte 4H ST og plakettutdeling 
April Ærverdighetsnytt 
 ” Laserskyting (E. Oplands senter, Fossegrenda) 
 ” Storkurs i regi av 4H ST 
Mai   
Juni Hyttetur sammen med MORAL 
Juli Fylkesleir i Selbu 
August Nordisk leir Finland 
September Årsmøte i STÆA 
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Nytt STÆA-styre! 

 
 
Navn: Kari Camilla Bjørndal 
Alder: 21 
Verv i STÆA-styret: Leder 
Jobb/studie: Sesongarbeider på Gilde BS avd Oppdal 
4H-historie: Vært med i Viking 4H siden jeg var 11 år. Min første storleir var i 
Finland 99, og har vært med på de fleste etter det. Har hatt trivselsagent som 4H-
prosjekt. Vært på iku-kurs. Satt i STÆA sin volleyballkomité i fjor. 
 
 
 
 Navn: Gunvor Hoset  
Alder: 20 år 
Verv i STÆA-styret: Nestleder  
Jobb/studie: Allmennlærerutdanninga på Levanger, 2. året 
4H-historie: Medlem i Solrenning 4H. Har mottatt plaketten. 2. året i styret i 
STÆA. Vært med på to nordiskleirer og to landsleirer. Har vært på instruktørkurs, 
og er derfor instruktør på styrekurs i fylket. 
 
 
 
Navn: Petter Thorvald Haug Østby 
Alder: 22 
Verv i STÆA-styret: Kasserer 
Jobb/studie: Maskin ingenør 
4H-historie: Hmm det var en gang <-----> STÆA 
 
 
 
 Navn: Hanne Håker 
Alder: 20 år 
Verv i STÆA-styret: Sekretær 
Jobb/studie: 2. året sykepleie i Levanger 
4H-historie: Vært med i Aktiv 4H i Oppdal fra jeg var 8 år. Har hatt diverse 
styreverv der. Fikk plaketten for to år siden. Sitter i fylkesstyret 
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Navn: Kirsti Rø 
Alder: 20 år 
Verv i STÆA-styret: Styremedlem/redaktør i Ærverdighetsnytt 
Jobb/studie: 2. året på Lektorutdanninga ved NTNU, med mastergrad i realfag 
4H-historie: Ivrig medlem i Melhus 4H fra 7-årsalderen, med diverse verv i 
klubbstyret opp gjennom årene. Har mottatt plaketten. 1. året i STÆA-styret. 
 
 
Navn: Siri Børø 
Alder: 20 år 
Verv i STÆA-styret: 1.vara og representant i fylkesstyret 
Jobb/studie: Realfag på Sonans 
4H-historie: Melhus 4H, har tatt plaketten.. STÆA nå.... 
 
 
Navn: Thor Christian Grosås 
Alder: 22 år 
Verv i STÆA-styret: Andre vara 
Jobb/studie: Studerer til å bli sivilingeniør i industriell økonomi og  
teknologiledelse ved NTNU/Gløshaugen. Går i fjerde årskurs. 
4H-historie: Med i STÆA-styret for tredje året. Aktiv i Trondheimsalumnan.  
Er også kasserer i Norske 4H-alumner, og har vært i styret i GVAA. Tok  
plaketten i Ridderen 4H i Akershus. 
 
 

Det nye styret samlet utenfor BUL-hytta etter årsmøtet. Fra venstre: 
Kari Camilla, Thor, Petter, Hanne, Gunvor og Kirsti (Siri var ikke 
tilstede da bildet ble tatt). 
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Et skrantent forhold til 4H 
 

 Av Nils Jørgen Selbekk 
 
 Lurer du på hva 4H er? Da spør du sannelig feil person. Min kjennskap til 4H er mildt sagt 
mangelfull. Men da igjen: Jeg tror kanskje mange i Norge har et mangelfullt forhold til denne 
organisasjonen. STÆA, som jeg har blitt fortalt, er de som egentlig er ferdige i 4H, men som ikke 
klarer å holde fingrene unna fatet; en minoritet. En politisk minoritet kanskje, eller til og med 
religiøs. Noen ville kanskje gå så langt som å si etnisk minoritet. ”De er ikke som oss. De er rare”. 
Samfunnet kan oppleves som kjipt mange ganger. Men la nå meg presentere vårt syn på saken. Vårt 
syn på dere…raringer.  
 
Første gangen jeg hørte om 4H, var under en reportasje på enten Norge Rundt eller Nyhetene. Den 
omhandlet en gjeng som kalte seg 4H, og disse menneskene hadde en leir. De så ut som speidere, og det 
virket som om de gjorde det samme, men så vidt jeg husker ville de ha seg frabedt sammenligning. 
Kanskje de sang en sang, jeg husker ikke, men ett eller annet gjorde at de slo meg som en snodig gjeng. 
 
 Dette ble så klart ikke bedre av at jeg så denne reportasjen sammen med min mor. ”Ha ha” sa hun. Hun sa 
faktisk det: ”Ha ha”. Hun kunne fortelle at ”det der”, det hadde hennes søster, min tante vært med på. 
Denne tanten er det som i det fleste familier er kjent som ”den rare tanten”. Altså, ikke at min tante er kjent 
av alle familier, men hun er mer av en slik type som typisk…ja, dere skjønner hva jeg mener. Min mor sa 
altså ”ha ha”, og min rare tante hadde vært medlem av denne forsamlingen. 
 
 Dette var egentlig all kjennskapen jeg hadde om 4H, noen vi kunne le av, og erte min tante for at hun 
hadde vært en del av. Det var ingen som husket hva 4H betydde, selv ikke min families rare tante, med 
andre ord; et betydelig skrantent forhold til hva dette var for noe. På videregående var det imidlertid et 
par jenter som drev med denne 4H’ingen. Dette var, vil jeg mildt sagt si, merkelige jenter. 
 
 De var ikke de som snakket mest om det, men det ble likevel fort klaret at disse drev med noe betydelig 
besynderlig på fritiden. Og som mot hadde ledd, hadde mange på skolen det morsomt med å gjette på hva 
4H betydde. Jeg hadde det veldig morsomt med det i ganske nøyaktig 4 år før jeg gikk litt lei. Jentene 
insisterte innstendig på at navnet hadde bakgrunn i ulike kroppsdeler, som selvsagt virket mot sin hensikt. 
Hva de faktisk drev med ble vi ikke mye klokere på. 
 
 Noen år senere fikk jeg den selsomme ære å være med på noe som het vårfest i 4H, eller var det høst? 
Kommer an på hvilken tid det var på året, regner jeg med. Det ble det imidlertid klart at 4H var en 
organisasjon som får barn og unge til å drive ulike hobbyer i et halvår av gangen, for å så i dem et diplom 
for dette. Der hadde de alt fra dyrehold til baking. Nå vil mange mene at ”alt” er et litt stort ord å bruke på 
spennet mellom dyrehold og baking. Det gikk uansett som det måtte gå: kyrne spiste vaflene, og folk 
begynte å gråte. Er det rart noen synes 4H er pussig? 

 
 
 

For første (?) gang i Ærverdighetsnytts historie har en gjesteskribent og ikke-4H’er 
entret bladet. Muligens kan dette blir følges opp i senere utgaver, men det får 

framtida vise..  
 

I god, gammel ukeblad-stil kan dette i allefall kalles utgavens langlesning:) 
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STÆAS JULEGRØT! 
 

 
Selv om det er en stund til jul, og vi kan se et stykke etter den første snøen 
(forhåpentligvis), er det likevel på tide å minne om STÆAs tradisjonelle 
førjulstreff. 
 
Lørdag 9. desember (sett av datoen allerede nå) inviteres alle, tradisjonen 
tro, til årets julegrøt. STÆA-styret stiller med servering og brettspill, og håper 
dere stiller med julehygge, så skal nok dette, også tradisjonen tro, bli en 
veldig hyggelig ettermiddag/kveld☺ 
 
Sted for arrangementet er i år Åsveien skole, som ligger i Fagertunveien 2, 
ved Byåsveien, mellom Ila og Havstadsenteret. Vi møtes kl 1600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håper så mange som mulig vil komme, for å gi og ikke minst ta del i litt 
julestemning☺ 
 
Mvh STÆA-styret 
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KONKURRRRRRRANSE! 

 
Som kjent har 4H Norge fått ny logo i år, og det er lenge siden STÆA hadde en 
helhetlig gjennomgang av sin profilering. Årsmøtet vedtok at det skal settes ned ei 
arbeidsgruppe som skal utforme et forslag til ny logo for STÆA. I tillegg ble det 
ble foreslått å tørke støv av den gamle STÆA-jakka, som ikke har blitt brukt på 
noen år, og kanskje fornye fasongen på denne. 4H Sør-Trøndelag skal jo som kjent 
arrangere landsleir i 2008, og hva hadde vel ikke vært bedre enn å kunne tatt i mot 
leirdeltakerne i en flunkende ny STÆA-kolleksjon? 
 
Arbeidsgruppa vil gjerne ha innspill fra alle kreative alumner rundt om i fylket og 
det ganske land, derfor utlyses det en tegnekonkurranse! 
 
Hvis du har ideer eller forslag til ny logo, ryggmerke eller STÆA-klær, så send ditt 
bidrag til 
 
 Maren Jønland  
Grenaderveien 7  
1396 Billingstad 
 
eller til 
 
Marit Blokkum 
hus 39 
Verket, 2580 Folldal 
 
innen 7. januar. 
 
 Hvis noen av forslagene blir brukt, vanker det premier til tegneren/designeren! 
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Fylkesleir Haltdalen 2006  

 
av Bjørgunn Heggem Dalslåen 

 
Da har det vært sommer og leir-tid, og i år var det to ferskinger som arrangerte 
miljøtorg og volleyballturnering. Etter å ha investert i en pizzaovn og sommerfugler til 
å ha i magen, var vi klare for leir. Leiren var som fylkesleir skal være, sol, litt regn, 
veldig våkne eller veldig trøtte 11-åringer, og en gris som ble kjæreste med ei geit. 
Geita prøvde i allefall. Både grisen og våre to, stakkars små blendere fikk kjørt seg, det 
gikk med ca 150 liter milkshake på tre dager… Leirens kjærlighetssti ble etter hvert en 
veldig populær og eh… ”ståkete”… aktivitet, men da enkelte jenter ble litt vel 
overivrige, måtte staute alumnjenter komme en stakkars ola nordmann til unnsetning… 
Ellers ble konserten på leiren en suksess, spesielt da de spilte ”sommartider”, og dro 
den veeeeldig ut, tror bandet syntes jenka-dansing var en litt uvanlig reaksjon. 
Jenka/sommartider-tradisjonen er i allefall ført videre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leiren gikk generelt bra, men det var alt for mye arbeid for to totalt urutinerte 
alumner å arrangere både volleyballturnering og miljøtorg. Det var nok mye vi ikke 
tenkte på, det kunne sikkert ha vært gjort bedre, men man lærer jo ved å gjøre.. Til 
neste år får vi håpe på at flere stiller opp for å hjelpe til, og volleyballen bør det være 
andre som står for enn de samme (to) som arrangerer miljøtorget. Trass i dårlig 
oppmøte fra alumnene kom vi oss helskinnet gjennom leiren, stor takk til Kristine Rise, 
trivselsagentene og Marit Den Rutinerte som kom i sin lille, røde bil akkurat i tide til å 
forklare hvordan en volleyballturnering skal organiseres… Vi er noen erfaringer rikere, 
leirdeltakerne virket fornøyde, og da er hensikten oppnådd. Men det var godt å komme 
hjem til senga etter 8 timer søvn på tre døgn… 

Bjørgunn leder an jenka på fylkesleiren! 
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Landsleir 2006  

 
av Kari Camilla Bjørndal 

 
Stæa og Trondheimsalumnan var godt representert på årets landsleir, som fant sted på 
Tromøya i Arendal, Aust-Agder. Leiren var preget av sol, sommer, bading og sørland, 
selv om det innimellom var kraftige regn og tordenbyger vi aldri har sett maken til her 
nordpå. Hanne Håker og Gjøran Berg Onsøien gjorde en flott jobb som ledere fra 4H ST, 
vi hadde også med oss en koselig IFYE fra England. Det ble arrangert både volleyball- og 
sandvolleyballturnering og det var mange fine aktiviteter og turer. Vi benyttet 
anledningen til å reklamere for leiren vår på Austrått i 2008 med bla knall oransje T-
skjorter med trønderord på, samtidig som vi har fått notert ned og tenkt igjennom 
mange ideer og tanker til vår leir.   
 
Bilder fra leiren kan du finne på http://www.4hlandsleir.no/  
 

Gåte-Gunnhild-Bjørgunn :) 

Banneret til 4H Sør-Trøndelag, med logoen  for landsleiren  i 2008 

Anne Grete og Gjøran plasker i vannet. 
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EN LITEN HUSKELISTE... 
 
• Kom på førjulstreffet 9. desember på Åsveien skole! 
• Sett av helga 16.-18. februar for NTAK-treff i Bjørgan, Grong☺ 
• Frist for innlevering av bidrag til logo-konkurransen er 7. januar. 
• Hvis du vil være skribent i Æ.N; send ditt bidrag til kirstr@stud.ntnu.no 

Returadresse:  
STÆA v/Sør-Trøndelag 4H 
Statens hus 
7468  TRONDHEIM 

http://org.ntnu.no/4h/ 


