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Efter at have siddet i landsledelsen i en periode, har jeg lært mange nye ting om 4H og selvom denne 

spændende rejse allerede har varet i 2 år, så føler jeg slet ikke at jeg er klar til at afslutte den endnu. 

Jeg har været med i 4H siden 1999 og stille og roligt udvidet mit kendskab til 4H med årene, for nu at 

sidde i landsledelsen og få meget mere kendskab til de jyske klubber, da jeg selv kommer fra 

København. Det har været lidt af en udfordring, at være med del af landsledelsen, da der nu hviler er 

større ansvar på en, men jeg har taget udfordringen op med gode og råd og støtte fra resten af den 

siddende landsledelse.  

I de forløbne 2 år, har jeg primært arbejdet med de unge i 4H. Da målgruppen ikke ligger så langt fra 

mig selv, har jeg haft en passion for at få involveret flere unge i 4H, da jeg mener at 4H har rigtig 

mange gode værdier og giver god mulighed for udvikling af de unge, samt give dem et rigtig godt 

netværk i Danmark såvel som i resten af Europa.  

Hvis jeg bliver genvalgt til landsledelsen, vil jeg bruge mine kræfter på andre områder end unge. 

Synlighed er et område, hvor jeg mener at vi kan gøre det meget bedre. Der har været sat fokus på 

det i 2016, men jeg mener at vi har brug for meget mere synlighed, vi skal ud og fortælle resten af 

Danmark om det store arbejde vi udføre og om alle de gode værdier vi står for. Dette vil forhåbentlig 

også kunne medvirke til at vores medlemstal stiger, hvilket vil give os større muligheder for at lave 

nye og større projekter både ude i områderne, men også på landsplan. 

Med et genvalg vil jeg se frem til yderligere to spændende år  med hårdt arbejde for at gøre 4H til en 

lærerig og voksende organisation. 
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