Vår vei til plaketten – Plakettfest for Oppland 4H på Honne 12. januar

Da vi vokste opp brukte vi mye av fritiden vår på fotball og ski. Det er aktiviteter som ikke
nødvendigvis passer for alle – i motsetning til 4H. 4H var det som samlet alle ungdommene i
bygda, uavhengig av hva slags interesser vi hadde, alder og kjønn. Det ble en møteplass hvor
vi ble bedre kjent med hverandre utenfor skolen, og det var med på å bidra positivt til
ungdomsmiljøet i bygda vår.
Vi ble med i Ildjarnstad 4H sammen med åtte andre ti-åringer i 2010. Det var starten på 9 år
fylt med mye morro, vennskap, brukne tomler, Opplandsblings, tautrekking, døgning,
volleyball, energidrikking i smug, mageklasking, bøtteballeten, nudler osv…
Det morsomste vi har gjort i vår tid i 4H er helt klart å dra på leir. Når man er på leir opplever
man så utrolig masse forskjellig og vi sitter igjen med mange fine minner fra leirene vi har
vært på, som for eksempel:
▪
▪
▪
▪
▪

Rodeo og sumobryting på Vinstra i 2010
Avblåsne lavvohatter i Hedalen 2011
Fli, fly, flow på Toten i 2012
Flukt fra nattevakter på Brennabu i 2013
Mygg på Ringebu i 2014

Høydepunktet med å bli juniorer var at vi endelig fikk dra på storkurs på Valle. Noen av
høydepunktene var bli kjent leker, temamiddager, døgning nede på do, mislykkede forsøk på
å snike seg inn til gutta, fellesbilde på trappa og alt i alt bare moro.
Vi har begge to vært så heldige å få være med å styre klubben vår, noe som har gitt oss
muligheten til å delta på DAF-kurs. Vi fikk godkjent kursdeltakelse men innså fort at det
desidert viktigste var å vinne korslaget.
Etter hvert ble vi endelig gamle nok til å få være med på storleir. Lang matkø, ekstremt fint
vær, krabbing i Karl Johan, Magnus Muriteigen, lang vei til dusjen, powernapping, kreativt
faenskap, boratdrakt i fontenene og ikke minst vårt første møte med Opplandsblings
oppsummerer en fantastisk leir i Oslo i 2016.
Nordisk leir på Kalnes året etter var minst like gøy. Stikkord som allsang på grensen,
hattetoving, lappesending, neon-party og regnponcho beskriver leiren godt.
Utveksling med 4H til USA i 2017 har vært et klart høydepunkt i min tid i 4H. 37
varmegrader og sightseeing i Washington DC, bordbønn på McDonalds, lite solkrem,
dopapirkasting på ikke helt tilfeldig hus, nye venner og feiring av 4.juli er dekkende ord for
disse 4 ukene jeg tilbrakte i statene.
Vi må også få nevne at det var utrolig stas å få være med å arrangere leir i hjembygda vår som
en avslutning på våre 9 år i Ildjarnstad 4H. Vi må ærlig innrømme at vi ikke før nå har innsett
hvor mye arbeid som har blitt lagt ned for å arrangere alt vi har fått deltatt på i disse årene.
Derfor vil vi avslutte med å rette en stor takk til alle foreldre, klubbrådgivere, medlemmer,
frivillige, besteforeldre og alle andre som har vært med på og lagt til rette for at disse 9 årene
har blitt år som vi aldri vil glemme! Tusen takk!

