
  

CREATIVE 
YOUTH 

EXCHANGE 
Har du en ungdom på din gård, eller er du en 

ungdom på 4H-gård mellom 13-18 år og vil delta på 
ungdomsutveksling i Belgia i juli 2019? Da kan du 

melde deg på til 4H-gård Norge gjennom ansvarlig 

jessica.kennedy75@gmail.com 
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Creative youth exchange i Belgia 
European federation for City Farms (EFCF) arrangerer ungdomsutveksling i Belgia i juli 2019.  

4H-gård Norge er ansvarlig for en gruppe på 6-8 ungdommer som deltar på utvekslingen. 
Deltageravgiften og noe av reiseutgiftene blir dekket av 4H-gård Norge med 2000 kr per deltagere. 
Men alle deltagere må regne med en egenavgift til reisen. Dette kan søkes lokalt hos fylket der du 
bor. 

 

Her møter du ungdommer fra Belgia, Danmark, Tyskland, Sverige, Italia og andre ungdommer fra 
Norge. Under en hel uke blir det mange forskjellige aktiviteter som workshops, internasjonal mat, 
konkurranser, leirbål, lære ved å gjøre, studieturer, spill, leker, gøy og moro. 

 

Datoen for utvekslingen er: 

Creative Youth Exchange. Deerlijk, Belgia 21 - 28 Juli 2019 

På gården Kinderboerderij Bokkeslot 

Her kan du se mer om gården www.bokkeslot.be 

 

En voksen reiser sammen med 6-8 ungdommer fra 4H-gård Norge. Hver gruppe av ungdommer har 
med seg en ansvarlig voksen. Ungdommene i utvekslingen er 13-18 år gamle.  

Deltageravgiften og noe av reisen dekkes av 4H-gård Norge. Men hver deltager må være beredt på at 
en del av reisen må bekostes PRIVAT, evt støtte fra egen 4H-gård/4H-klubb eller 4H-fylke. 

Vi planlegger reisen og oppholdet sammen gjennom sosiale media, som Facebook. Alle deltagerland 
skal presentere noen kreative workshops og mat fra sitt land.  

Vil minne på at 4H`s retningslinjer om alkohol og tobakk følges. Ungdommer som trosser denne 
retningslinjen, vil bli sendt hjem på egen bekostning. 

Ansvarlig for planlegging av reisen er nestleder i 4H-gård Norge, Jessica Kennedy-Barlaup. 

Spørsmål kan stilles til henne på jessica.kennedy75@gmail.com Hit sender du også nominering på 
ungdommer du vil melde på! Du får maks nominere 2 ungdommer fra samme 4H-gård. 
Nominering/påmelding senest 30. April 2019. 
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