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Årsmelding 2011 Norske IFYE Alumner 
 

NIFYEA har i 2011 hatt 55 medlemmer. 

 

Styret har i år bestått av: 

Leder:  Ragnhild Strand 

Nestleder: Anette Paulsen 

Kasserer : Anders S. Kristiansen 

Sekretær: Maren Brekkvassmo Myrvold 

Styremedlem: Martin Noe Krakeli 

Varamedlem: Mari Kindbekken 

 

Styret har hatt tre styremøter; et hos Anders S. Kristiansen i København, et hos Maren Brekkvassmo 

Myrvold i Oslo og et hos Ragnhild Strand i Trondheim. 

 

I mars deltok Maren Brekkvassmo Myrvold og Anders S. Kristiansen på Norske 4H Alumner sin 

styrekonferanse på Nannestad, sammen med mange andre alumner. 

 

Samme måned var det også inn og utreisekurs på Granavolden i Hadeland, sammen med DAF-

intruktørkurs. Silje Elisabeth Menne og Maren Brekvassmo Myrvold var IFYE i Costa Rica , 

Anders Stedding Kristiansen var i Australia og Kirsti Rø var i Taiwan i 2010, alle deltok på 

innreisekurset. De utreisende var Anne-Britt Kihle Gravermoen (England), Martin Noe Krakeli 

(Nord-Irland) og Kine Lillerud (Costa Rica) deltok på utreisekurset. Det ble bare Anne-Britt og 

Martin som reiste ut som IFYE i 2011.  Søndag samme helg ble det også holdt årsmøte der 12 stk 

stemmeberettige deltok. 

  

18. mai hadde vi IFYEkafe i Drammen, Anders S. Kristiansen, Hilde W. Riser, Mari Kindsbekken 

og Anette Paulsen møtte opp. 

 

24.-26.juni var det årets IFYEmottak i Oslo. Det kom hele åtte innreisende IFYEer til Norge i år. 7 

kom til mottaket og en reiste direkte til sin vertsfamilie i Troms. Vi fikk besøk fra England, USA, 

Costa Rica, Taiwan , Tyskland og Østerriket. Det ble omvisning i Oslo med operahuset, Slottet, 

Vigelandsparken og Holmenkollen. Tradisjon tro ble det servert reker med loff, denne gangen 

hjemme hos Maren Brekvassmo Myrvold. Den ene IFYEen fra Costa Rica, Karen, fikk en litt tøff 

start da lommeboka hennes ble stjålet på trikken allerede før vi hadde kommet oss til 

Vigelandsparken på lørdag. Men etter et par telefoner til foreldrene i hjemlandet, ble kortene sperret 

og bestilt nye kort dagen etterpå. 

  

Da sommeren kom ble det tid for IFYE-konferanse. Denne gangen var det i Finland. Mari 

Kindsbekken, Hilde W. Riser, Omar Tveite, Ragnhild Grøndal, Tone Øvregaard og Anna Moxnes 

og hadde en flott tur! De håper det blir flere som blir med i årene som kommer. 

  

9.-11.september var det tid for årets høsttreff. Styret hadde lagt det opp litt annerledes i år, da det 

ble Stavanger og Prekestolen som ble fristelsen. Dette var veldig populært hos mange, og hele 22 

personer deltok! Jessica fra Tyskland, og de to jentene fra Taiwan hadde sine siste dager i Stavanger. 

Karla fra Costa Rica var også med, men hun hadde bare kommet halvveis i sitt opphold. Alle de 

innreisende IFYEne var med til toppen på Prekestolen, og de som gikk dit hadde hatt en kjempeflott 

tur! Vi andre som ikke ble med på toppturen beskuet prekestolen fra båten i Lysefjorden. 

På kvelden ble det toretters middag på Stråen restaurant, noe som ble godt mottatt av alle sammen! 

Her ble det også kommet med forslag, og ønske, om å fortsette med å ha høsttreffet på et sted som 

mange ønsker å besøke, men som man trenger en ”unnskyldning” for å få besøkt. Dermed ble 

Tromsø et forslag til høsttreffet 2012 – og styret er allerede i gang med tenkingen! 



 

Siste helga i oktober reiste Hilde W. Riser, Anna Moxnes, Jon Sørli, Mari Kindsbekken og Anette 

Paulsen til Wales for å være med på YFA Reunion. 

 Vi hadde en flott helg med mange fine opplevelser og aktiviteter. 

 

23. november hadde vi juletreff hos Kari Bjørke og Luuk Geurts i Oslo. 

I tillegg til Mari Kindsbekken og Anette Paulsen fra styret møtte Bodil Pedersen, Omar Tveite og 

Hilse W. Riser opp. Vi fikk servert nydelig suppe og hadde en konkurranse hvor vi skulle se hvem 

som klarte å tre flest popkorn på en tråd på tre minutter. Kari Bjørke vant. 

 

Flere i NIFYEA eller familier av medlemmene har vært vertsfamilier for noen av IFYEene som 

kom på besøk i år. Vi i styret håper de har hatt et hyggelig og spennende besøk, og takker hjertligst 

for at de stiller opp! Uten fantastiske vertsfamilier hadde 4H Norge ikke kunne tatt imot så mange 

IFYEer fra så mange land! 

 

NIFYEA har i året 2011 gitt ut 3 utgaver av IFYE-nytt, de fleste har mottatt den på e-post. 

 

 

 

ÅRSMØTET 
Deltagerne på inn-/utreisekurset var også med på årsmøtet på søndagen, så totalt var vi 18 stk til stede. 

Ane-Victoria Idland var møteleder, og vi gikk gjennom årsmeldinga fra 2010. Deretter regnskapet og 

revisjonsmeldinga gjennomgått, og godkjent både for driften av NIFYEA og konferansefondet. I 

motsetning til tidligere år blitt en reell avkastning på fondet på grunn av omplassering av kapitalen til en 

konto der vi fikk mer rente. En av de viktigste sakene på årsmøtet var vedtektsendringer av 

konferansefondet. Styret kan nå disponere fondet (i forhold til de nye vedtektene), og midlene kan også 

brukes til å øke aktiviteten i NIFYEA. 

Neste sak var godkjenning av årsplanen for 2011, og deretter budsjett. Årsplanen ble godkjent med 

forbehold om endring av datoer. Den største forskjellen fra tidligere år, var høsttreffet hvor det er 

budsjettert med 15 000 kr fra både fondet og driftskontoen til å sponse høsttreffet. Styret har kommet 

med et forslag på å gjøre mer ut av treffet i år for å se om det er interesse blant medlemmene for et 

større arrangement enn det treffet har vært de siste årene. 

Avslutningsvis var det valg, og så en hyggelig lunsj på Granavolden før folk dro hjem. 

 

 

IFYE-CAFE I DRAMMEN 
Mari, Anette, Anders og Hilde 

Dagen derpå, dagen etter dagen, 18. mai, var 

det duket for årets første IFYE-Café i 

Drammen. Stedet var Jonas B. Gundersen 

hvor god pizza ble fortært av Anette Paulsen, 

Hilde Riser, Mari Kindsbekken og Anders 

Stedding Kristiansen. Oppmøtet var ikke det 

helt store, men i ren NIFYEA-stil ble det 

hyggelig som det bruker å bli. Samtalene 

strakk seg over hva som har skjedd siden 

sist, sommerens konferanse og selvsagt 

høsttreffet i Stavanger som kommer i 

september. Håpet er å kunne få gjennomført 

slike treff landet rundt i løpet av året for å 

holde IFYE-alumnene samlet. 

 

 



IFYE-MOTTAKELSE I OSLO 24.-26.juni 2011 
Helga 24.-26 juni var det igjen tid for å ønske årets innkommende Ifyer velkommen til Norge. På rad og 

rekke kom Sam fra England, Karen og Karla fra Costa Rica, Jump og Jenna fra Taiwan og Michelle fra 

USA. Vi startet fredagskvelden med å gå en tur på operataket før vi var ute å spiste middag. De fleste 

var slitne etter en lang dags reise, så det ble tidlig kvelden. 

Lørdag startet med frokost før vi tok trikken opp til Vigelandsparken. Her fortalte vi litt om 4H og ting 

som kunne være rart i Norge. Etter lunsj 

i parken gikk turen videre til 

folkemuseet på Bygdøy før vi reiste 

videre til Maren i Holmekollen. Nå 

hadde også Jessica fra Tyskland 

kommet. Den eneste IFYEen som ennå 

ikke hadde ankommet Norge var 

Barbara fra Østerriket som ikke kom før 

noen uker seinere. 

Hos Maren lagde vi lommebøker av 

melkekartonger og spiste middag. 

Skrelling av reker ble flittig demonstrert 

og utprøvd. 

På søndag reiste vi en tur opp i 

Holmekollen og skimuseet før vi sendte 

IFYEne til sitt første fylke og hjem her i Norge. 

 

 

KONFERANSEN 
Vi var i år 6 fra Norge som tok turen til IFYEland, vi var ikke mange, men vi som var der hadde det 

gøy. 

 

Dette gikk du glipp av da du ikke møtte på årets konferanse i IFYEland; bryllup, IFYElympics, 

cirkusfest, swamp soccer, midtsommerfest, gamle venner, nye venner og selvfølgelig mye, mye 

mer… Når du reiser til Finland blir det litt tid på buss når en skal ut på tur, men det var en 

avslappende og fin konferanse. På grunn av at det var et tynt utvalg av mennesker å sende oss ut på 

tur til vertsfamilie til, var det ikke 

noen dag med vertsfamilie i år, 

men i løpet av de to dagene med 

IFYElympics ble det sydd 

lappetepper som skulle gis videre 

til nyfødtavdelingen på et 

lokaltsykehus. 

Det var faktisk ikke så mye mygg 

som fryktet, og den ”fryktede” 

togturen ble også ganske så 

morsom, da toget var fylt av 

IFYEer på vei til IFYEland. 

Neste års konferanse er i Sverige 

like ved Gøteborg, her bør vi 

klare å samle mer enn 6 fra 

Norge. 
Vi sees vel 21-28 juli 2012 i 

Kungälv? 

 

 

 



HØSTTREFF 
Første helga i september var det klart for høsttreff i Stavanger. Dette var hovedarrangementet til 

NIFYEA i år. På fredagskvelden kom folk seg til Stavanger, og så hadde vi en trivelig kveld med 

pizza på Egon. Etter noen timers prat tok de fleste en tidlig kveld. Det var  jo på lørdagen 

hovedaktiviteten var. De som ville tok turen opp på Prekestolen som seg hør og bør når man først er 

på disse trakter. Og de som ikke gikk opp, tok Lysefjordcruise, og så herligheten nedenfra. Det var 

sju stykker som tok cruiset. Fra den vinkelen var den visst ikke like imponerende, men en båttur er 

alltid fint. Det var oppholdvær og grei gå-temperatur, så det var flotte forhold også for de som gikk. 

Flott natur å gå i. En opplevelse for de besøkende IFYEene, og alle oss andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdagskvelden var det finfin middag på fiskerestaurant og veldig god stemning. Etter middag tok 

noen en tur på byen, noen gikk og la seg etter en hel dag i aktivitet, andre blei sittende oppe med 

maierboksen. 

 

Loddsalg var det selvsagt også denne gangen, og inntektene gikk til 4H sitt jubileumsprosjekt Hand 

of Hope. 

 

Søndagen var det avreise, og vi håper alle hadde en flott tur! Sees igjen til neste år i f.eks. Tromsø? 

 

 

 

REUNION I WALES 
Siste helga i oktober reiste Mari Kindsbekken, Anna Moxnes, Hilde W. Riser og Anette Paulsen på 

Young Farmers Ambassadors Reunion i Ewloe i Wales sammen med runct 200 andre detakere. 

Arrangørene hadde lagt opp til et flott program med mange forskjellige aktiviteter. 

 

 På fredag var det fancy dress party hvor temaet var Viva las Vegas. Her var det mange flotte 

kostymer og et flott kasino, hvor det var fine premier til vinneren. Vi slo pengene våre sammen, og 

satset alt på det siste spillet og var lykkelige over tredjeplassen og premien som var sjokoladepizza. 

Lørdag gikk først turen til Pontcysyllte Aqueduct. Dette er den lengste og høyeste støpejern 

aquadukten i verden og raktet oss trykt med 38 meter over bakken. Ikke ofte en ser fotballkamp fra 

båt ovenfra. Etter en god lunsj gikk turen til Ruthin som er en trivelig lien by med små trange gater. 

Lørdagkveld var det tid for den tradisjonelle middagen, med taler og underholdning. Det var veldig 

hyggelig å treffe Amiee (Ifye Norge 2010) og Sam (Ifye Norge 2011) igjen. De hadde hadde tatt 

turen for være med på middagen og festen. 

 



Søndag gikk turen til Chester. En trivelig by som ble grunnlagt i romersk tid. Dette var en flott by 

med mange historiske minnemerker. Vi gikk en tur rundt på bymuren, var innom museer, kirken og 

gikk rundt i de gamle og trivlige gatene. Søndag kveld var det Grouse shoot, middag og dans. 

Takk til alle sammen for en veldig trivlig tur, og håper flere blir med oss til Nord Irland i 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULETREFF 
 

Også i år ble vi invitert på juletreff til Kari og Luuk. Her ble det servering av suppe og kaffe og 

kaker. 

 

Oppmøtet var ikke det største, men vi som var der hadde en hyggelig kveld.  Som i fjor hadde vi en 

liten konkurranse, årets konkurranse var å få flest mulig popkorn på en trå på en angitt tid. 

Konkurransen ble vunnet av Kari, som da ble den heldige vinner av en marsipangris. 

 

Som vanlig var det også loddsalg med mange fine gevinster, noen hadde større vinnerlykke enn 

andre, men er ganske sikker på at alle vant noe.   

 

Vi takker alle som var der for et hyggelig treff og en stor takk til Kari og Luuk for at de ville ta i 

mot oss. 

 

 



REISEBREV FRA ANNE-BRITT 
En uforglemmelig reise til Storbritannia som IFYE! 
13. juni 2011 dro jeg på utveksling med 4H til 

Storbritannia, noe som skulle vise seg å være starten på et 

sommereventyr. Norske 4H har utvekslingsavtale med 

The Young Farmer i Storbritannia, som likner 

bygdeungdomslaget i Norge. 

 

De to første ukene var jeg i samme område som 13 andre 

som også var utveksling i Skottland. Disse kom fra 

England, Wales, Northern Ireland, Australia, USA, 

Sveits, Finland, Sverige og Østerrike. 

Opplegget i Storbritannia er at vi skal bo hos vertfamilier 

i ulike distrikter. Første uka bodde jeg hos tre 

vertsfamilier sammen med Kathryn som var på 

utveksling fra Nothern Ireland i Ayrshire. I Ayrshire var 

vi med vertene våre på ulike Young Farmers 

arrangementer, herunder nettballtrening, fotballturnering, 

treasurehunting med biler, låvefest og diverse utflukter 

blant annet til Culzean castle og fornøyelsespark med 

innendørs alpinanlegg i Glasgow. 

Etter oppholdet i Ayrshire dro vi til the Royal Highland 

Show i Edinburgh. Det var et gigantisk show som er 

vanskelig å beskrive og må oppleves. Det er en blanding av landbruksmesse, festival med konserter/dj 

og konkurranser innenfor det meste alt fra sprangriding til drikking av melk, med stands innenfor mat 

og drikke med gratis smaksprøver (herunder whisky), samt mye mer. 

Fire av oss dro videre til Orklandsøyene etter oppholdet. Orklandsøyene var tidligere en del av Norge og 

øyegruppen bærer fremdels preg av det. For eksempel er flagget deres helt likt som det norske bortsett 

fra at det hvite i flagget vårt er byttet ut med gult. Til kun å bo 20 000 mennesker på Orklandsøyene er 

de overraske produktive og nyskapende. Herfra eksporteres det blant annet whisky, øl, biff, ost, 

smykker, iskrem, sjømat og sist men ikke minst fornybar energi fra vind og bølger. Høydepunktet for 

meg var utflukten til øya Hoy hvor vi gikk tur til Old Man of Hoy som er den høyeste klippen i 

Storbritannia. 

Etter oppholdet på Orklandsøyene gikk turen til Deveron og Speyside district. Området er med sine 50 

whiskydestillerier kjent for å være whiskydistriktet i Scotland. Høydepunktet i løpet av oppholdet var 

turen til Lock Ness hvor det berømte sjømonsteret Nessie holder til, i tillegg til the Forres Highland 

Games hvor det ble konkurrert i ulike skottske idrettsgrener hvor alle utøverne brukte kilt under 

konkurransene. 

Deretter dro jeg til Aberdeenshire. Vertsmoren min var heltids leirdueskytter og hadde egen skytebane 

på gården. Så i løpet av uka lærte jeg å skyte med hagle  
Videre gikk turen til en gård med melkekyr utenfor Glasgow. Dette Young Farmer distriktet er kjent for 

å fostre de beste livestock judge’rne. Så i løpet av oppholdet forsøkte de å lære meg å bedømme både 

kyr og sauer. Etter seks uker i Skottland, gikk turen videre til Bedfordshire i England. I løpet av uka var 

jeg med på å ”dippe” sauer (dvs. å farge dem), så criketkamp mellom England og India hvor min 

vertssøsters forlovede spilte batman for England, ”puntet” med gondol på kanalen i Cambrigde og var 

på Young Farmers ball. 

I skrivende stund bor jeg på en gård utenfor Abersoch som et populært ferieområde i Wales med 

fantastiske strender. Her har jeg blant annet lært litt walisisk som er morsmålet til min vertsfamilie. 

Tusen takk er for eksempel diolch yn fawr. 

Diolch yn fawr til 4H som har gitt meg denne unike opplevelsen. 

Hilsen 

Anne Britt Kihle Gravermoen, Veme 4H, Buskerud 4H 

Mer om oppholdet se: www.ifyeuk.blogspot.com 



NOE I NORD-IRLAND 
17. juli sto en ikke akurat verdensvant 

Istadgaring klar for sommerens eventyr. 

Seks ukers tur til Nord Irland uten og 

egetlig vite hva turen skule innebære, 

kan få hvem som helst til å lure om dette 

var så lurt som først anntatt, men sjønte 

fort at d var bare å ta ting som de 

kommer. å gå inn i en ganske 

bekymringsløs tilstand, dagene var ferdi 

opplagt, folk var der, hentet, matet og 

passet på meg. minimalt med tenking å 

planlegging var påkrevd fra min sin side. 
 

I disse seks ukene reiste jeg rundt med 5 

andre ifyer, fra henholdsvis, USA, Tyskland, Østerike, Sveits og Sverige og mesteparten av 

aktivitetene var lagt opp til at vi gjorde sammen.  Greit å ha vertfall noen av de samme folka å 

forholde seg til i disse noe hektiske ukene. 

 

Det skal siest at mye tid av disse ukene var tilbrakt i bil, til og fra ulike severdighete og Young 

Farmers arangementer, og når den vandligeste bilen blant ungdomer tydligvis er en Corsa, sier det 

seg selv at med en kropp på 195cm er det trangt! 

 

Young Farmes skal berømmest for mengden med arangementer de arnangerer, det var alltid noe 

som foregikk, alt fra innsamlingsaksjoner, skattejakter, grillfester, piknikker, eksteriør bedøminger 

av dyr, div kursing +++.  aldri et kjedlig øyeblikk, å når du legger til at det er en organisasjon som 

består av veldig trivelige og imøtekommende menesker ender man opp med en trivele ferie. 

 

O noen spessielle hendelser er selfølgelig ønskelig og trekke frem, 

som den uken jeg var med på melking på en gård med 237(!!) melkekyr, i en landbruks hværdag 

som var preget av industrialisering å efiktivisering var det fint å se at med selv et så stort antall kyr 

så hadde "budeia", overaskende nok, navn på de fleste av jentene sine! 

Yong Farmers sin årlie konkuranse, i år var det Pingvin-fotball, der deltagerne var surret i 

embalasjeplast fra topp til tå og vraltet etter en ball. høg underholdnings verdi 

 

eller på en piknik så kom det en kar bort til meg å begynte å prate om Norge, og hvor i landet jeg 

kom fra, jeg hadde forlengst sjønt at dette var bare noe de fleste spurte om for å virke intereser, så 

jeg sa vest kysten midt på omtrent, 

til min store overaskelse fikk jeg svaret,  - Å ja, i nærheten av Molde d da sikkert ? eller er det 

nermere Batenfjorden? ( batenfjorden ligger rett over fjellet fra hvor jeg bor) Det viste seg at han 

hadde vært der som IFYE for 25år siden, og jeg kjenner godt familien han bodde hos, verden er 

ikke stor.. 

 

og den siste uka da jeg bodde med en Nordmann som hadde funet seg kjerring på en 

IFYEkonferanse og flyttet over dit. det hele ble nesten som en uke med d-brif, venne seg til å prate 

norsk igjenn, og ikke minst var det slutt på loff, men med grovbrød me leverpostei eller kaviar til 

frokost og skikkele kaffe ikke minst, ble humøret om mulig enda bedre.. 

 

Alt i alt er 6 uker ikke så lenge i godt selskap, tia forsvant fort og en Istagaring var plutselig på tur 

hjem med alt for tung koffert å hode fult av minner og nye innpulser og ny giv for å engasjere seg 

kanskje enda litt mer i ulike organisasjoner. 

Martin Noe 



YING JEN/JENNA FRA TAIWAN 
My name is Ying Jen(Jenna). I’m come from Taiwan. I’m 21 years old. 

From 26 of August to today, I have been to Møre og Romsdal and Hordaland. Now I already stay with 

four families, every family was so great. They took me to some place for sightseeing. And I learned 

much history from every place. 

I’m very interested in Norwegian history and school. I have been to a place have occupied by Germany 

in World War II, and been to Viking history place. Saw more and learned more, and imagine myself in 

that era. I also love to hear my family say what happened in the place they live. Even though it just a 

small thing, it’s still interesting for me. 

About the Norwegian education, it has much different with Taiwanese education. In Norway, children 

star to school in 6 years old. From first grade to seven grade, they will stay in one school. Than they will 

go to high school for 4 years and choose the subject they want to learn. Finally, they can decide if they 

want to continue to study or go to work. In Taiwan, children star in 7 

years old. We have elementary school (6 years), junior high school (3 

years), senior high school (3 years), and university (4 years). We have 

to learn everything till to university we can choose our interested 

subject. For me, I think Norwegian students have much free time than 

Taiwanese students. 

I like to go into the mountain and enjoy the nature. Norway is a full of 

mountains country. Every time in the mountain, I can see many trees, 

small flowers and so no. It was great to see the whole view when I 

climb to the top. It was make me feel calm. 

I appreciate I can get this opportunity to be an IFYE to Norway from 

4-H. I think I get something I never found in Taiwan. Although, 

sometimes, I will feel culture shock, I still learn more and experience 

more. Finally, I love Norway 

 

 

 

 

 

 

 

CHANG SIANG/JUMP FRA TAIWAN 
My name is Chang siang yu,but everyone in 4-H just called me JUMP, I'm from Taiwan,20 years old 

I have been in Buskerud and have a holiday in stokke, now I live in Akershus. 

I learned many thing, I've come here for 7 weeks and experienced different agriculture. 

Taiwan is a small island, so our farming area is not like Norway which has big wheat fields and animal 

husbandry. Our agriculture is Agricultural Economy. 

I used to eat hot food in Taiwan; therefore I can’t adapt to eat cold when I come here. However I can get 

with it now. 

It is very hot in Taiwan. The degree in summer of Norway is a little bit like in winter of Taiwan. So you 

can image how hot it is in Taiwan. 

I love large field of grassland and forest in Norway, it makes 

me relax. 

I love long-day in Norway; it makes me have more time to 

enjoy my trip. 

I especially love people in Norway; my host family is good 

to me. 

I want to say it loudly, I love Norway. I have experienced 

different life from Taiwan. I am glad to be one of members in 

4H 

 

 



JESSICA FRA TYSKLAND 
My name is Jessica Rammelkamp, I am 19 years old and I come from Nordhorn in north-western Germany. 

I started my trip as IFYE in Norway on 25th June 2011 in Oslo. I spent a weekend with the other IFYEs from 

Costa Rica, America, Taiwan and Great Britain. I learned the first typical Norwegian things, e.g. how to eat 

shrimps or the brown cheese (by the way, I would never eat this cheese again!!!) and I saw the City of Oslo, 

Holmenkollen and the kings house. 
After that I went on to Trøndelag to spend one week in a 4H camp in Frosta. I had so much fun in there and I 

met very nice people. I learned more things that are different in Norway, e.g. they don´t know sweet popcorn 

or little things like that which are normal for Germans. We also had many activities like Zumba dancing, 

making towers of bottle boxes, judge cows, ... 

After the camp I knew that I would visit 4 hostfamilies. At the moment I am in the third family and I got to 

know different things. 

My first family was a normal family, mother, father, one daughter (18) and two sons (15, 6). I stayed at their 

place in Stjørdal for one and a half week and I saw usual days in this family and some interesting places like 

the Hegra Festning, viking drawings, bright nights, Trondheim, animals in Namsskogan park and of course 

the beautiful nature and the mountains in Trøndelag. In my home in north Germany, there are almost no 

mountains, so it was very amazing to see whole Stjørdal from a mountain. 

Then I came to my second family in Spydeberg in Østfold. Mother, father and three sons (15,11,9). They had 

some animals: horses, pigs, cats and a dog. I helped the mother with the pigs and in we took many trips to 

nice places, e.g. Solbergvoss a hydroelectric power station, a boat trip through the Oslofjord, some trips with 

the horses, bowling, to Sweden, Allsang pa grensen, to Oslo, playing golf and to Sommarland in Bø. 

In my third family (mother, father, daughter (17) and son (15))in Valle in Setesdal – Aust Agder, I learned 

very much about the special culture at this place. I went with the father to Setesdalkappleiken where I saw 

the typical dance, clothes, music and silverjewellery, with the 

daughter to a museum where she is working, with the mother 

some specialities that they like to eat in Setesdal. We went on 

the mountains to pick blueberries and to a small waterfall. 

I will stay in Norway for only one more month, and I am very 

lucky that I had the chance to come to Norway and see the 

real Norwegian live, the beautiful nature and landscape and 

the very nice people. I will never forget my time in Norway, 

what I learned about typical Norwegian things and the people 

that I met. I will come back to Norway, because it feels like 

home, but here are so many new things to find out. 

 

KAREN FRA COSTA RICA 
My name is Karen, I am 19 years old, I am from Costa 

Rica and I am a university student in the career in 

journalism. 

IFYE for me has been a wonderful experience where I 

learned many great and valuable things for my life. 

I was in the district Trøndelag for two months in 

differents places: Frosta, Salsbruket and Namsskogan. 

All my family are nice persons and they work with 

differents works, for example vegetables like salad, and 

with animals too. 

Norway is a beautiful country and you can see nice 

places. But the culture is very different and the food too. 

That is very fun because we need to adapt to new life. 

I think is very interesting to learn different things for my life that are not the same in my country. 

For me the first days in Norway was very fun and unforgettable because I don't speaking english and 

was very difficult understand when the persons talk to me. Or really I don't understand nothing. But now 

I think my English is really good because I learned very much here. 

I liked this opportunity very much. The IFYE-program is very important in the world, and I hope many 

more youth take this experience too. 



KARLA FRA COSTA RICA 
My name is Karla Barquero Vindas, I’m 19 years old and I am from Costa Rica. 

I am a IFYE this year in Norway and I’m staying in this country from June to December. This exchange 

program aims to teach us about a different cultures and just experience different things that we are not 

used to do at home. 

In my home country I live on Alajuela City, so because of this I’m not used to live in farms or any kind 

of job in fields. At my first three families that I have been with here in Oppland I had the opportunity to 

visit Vinstra, Biri and Jevnaker, and also with my second family we went to Trondheim. All the 

experiences that I have had in these places have been totally new for me. I have milked cows, plant 

trees, work whit sheep and do some fieldwork. It has been interesting to know about other cultures and 

this opportunity that I have had has been so far one of the most incredible experiences ever. 

I love the landscapes with lakes and fiords that you can see almost 

everywhere in Norway, also the kindness of people, and the really good 

food that you can find in this country, even if I am not so used to eat 

bread so much in my home country is part of the changes that you faced 

when you travel to other places. 

I am very glad with the opportunity 4H Costa Rica and 4H Norway 

gave me this year, even if is a long time far from home and everything I 

know, this is a once in a lifetime opportunity and is in my plans to take 

full advantage of it, and to all 4H people here in Norway I recommend 

to be an IFYE sometime at some place totally different from what you 

know, is an unique experience and you will be able to know a lot of 

people, make friends and enjoy life in a 

way you never thought possible. 

 

 

 

 

MICHELLE FRA USA 
My name is Michelle Stork, I'm 22 years old and I am an IFYE from Kansas, USA. I have mostly been 

staying in Sogn og Fordane, which is beautiful. The landscape is much different from Kansas. We have 

hills on the east side of the state but no mountains, and certainly 

no fjords, since we are in the middle of the country. One thing I 

remember thinking was funny was I stayed with a family that 

said, when someone is lucky they call them a lucky cow. In the 

USA we would say lucky duck. I have been learning some of 

the language, I think it is very interesting to listen to people 

speak it. I think the food in Norway is interesting. I love the 

pancakes and I love bread so I have adjusted well. One delicacy 

I think is interesting is the sheep's head at Christmas time. I 

have heard a lot about that. Some people I have talked to, 

during my stay, love it and others find it strange. 

I have seen many sights while I have been in Norway. The 

kobalt mines on the east, the glacier museum, the longest road 

tunnel in the world, and I walked to the top of the largest ski 

jump in the world. I also learned some about WWII in Norway 

and saw where the Germans took over Sogn og Fjordane. I thought that was very interesting. So far this 

has been an unforgetable trip and I plan on coming back in the future. Everyone has been very kind and 

helpful and made me feel right at home. I am so glad I chose Norway as my IFYE destination. 

 

 



SAM CRADDOCK FRA ENGLAND 
 

I’m having a great time here in Norway the  weathers been almost 6 weeks of sun and rains only at 

night I’m sure it’s not always that good. I’ve stayed with 2 families so far and they have been so 

kind to me. I’m working on a dairy farm at the minute that is milking 13 cows and is apparently a 

medium sized farm the cows are a mix of Norwegian red and Jerseys. I climbed the mountain next 

to the house the views were amazing its just trees and mountains for miles with a field here or there. 

The elk are everywhere there aren’t any proper fences because they just break them down to get at 

the grass they taste a bit like beef. The people are lovely here almost everybody speaks brilliant 

English so its not hard to find out stuff. 

 

Introduction 

My names Sam Craddock I went on a 

discovery homestay trip to Norway for six 

weeks in the summer of 2011. 

 

Norway 

I arrived in Norway on Friday 24
th

 June at 

Gardemoen airport then catching a 40 

minute bus journey into Oslo to meet the 

reception committee and other exchanges. 

The other exchanges were from the USA, Costa Rica, Taiwan and Germany we all spent the 

weekend in Oslo together being taken on guided tours of the city and eating out and taking part in 

activities like making a wallet from a milk carton. Oslo is a spacious clean city with a marble 

encased opera house and sea front bars, shops and restaurants. I stayed with my first host family in 

Oslo for one night when they took me too the beach for a BBQ. 

The most noticeable thing about the summer in most of Norway is it doesn’t go dark at all for part 

of it. 

I flew up to central Norway on Monday 27
th

 June it was an hour long flight in a small plane or the 

other choice was a 10hour plus train journey to the same area. I arrived in a town called 

Brønnøysund where I stayed for the night before leaving to go to my next host family. My second 

host family was a mother and daughter who lived about an hour away from the airport the mother 

was a postwoman and the daughter a student. The house was an old farm off the main road in the 

area with farms to either side of the road between the forest and mountains. They took me to climb 

a mountain on the first weekend where I got to see the sun at midnight a very strange sight. I also 

visited the mountain with a hole in it, a cave straight through a mountain but halfway up it. They 

took me on tours of the area and also cooked traditional Norwegian food which seemed similar in 

some ways to what we eat in England. 

 

The next family were a 2 hour car journey to the other side of the fjord to a small farm at 

Hommlestø. They milked around 13 cows on average and had a total herd size of 40 cows. The 

farm covered around 350 hectares but only about 20 hectares was grassland the rest was rocks and 

forest so the dry and young cows grazed in the forest and rough grass land. It was also a fresh fish 

farm I was killing quarter of a ton of fish a day when they were working on that part of the farm as 

it wasn’t a full time job. You started milking at 9 am and did the last milk at 8 pm it took around 1 

hour to milk the cows. 

 

Conclusion 

I left Norway on Friday 5
th

 August it was a sad day because I’d had a great time and met some 

really great people. It was the best opportunity I had and would relish the opportunity to return or 

go on a similar trip sometime soon. I would recommend this to anybody no matter what trip it was 

because I’m certain it would a life experience worth having. 



BARBARA AUER FRA ØSTERRIKE 
 

I learnt a lot during my four weeks as an IFYE in Norway. I stayed for two weeks with my first host 

family in Nordreisa, the second two weeks I stayed in Sjovegan. 

I’ve been meeting a lot of new people, we went sightseeing, we cooked, we picked berries or we 

went hiking together. We talked about the differences in the cultures or the way of life in the other 

country. I also learned about the 4H System and I recognised a few differences compared to the 

Austrian Landjugend (Young Farmers). 

 

I was very interested on Norwegians farms, because I’ve been growing up on a farm. I got the 

opportunity to visit some different farms and I saw how to make hay in such a rainy area for 

example. Both host families showed me a lot of places and area beside the touristic ones. This is 

one of the many advantages of an IFYE exchange. 

 

I can recommend every 4H or Young Farmers member to take the challenge and do such an 

exchange. It’s a great chance to get to know people and places who/which you would never see as a 

tourist. What is more, you learn a lot about different cultures, traditions and the way of life in 

another country. Above all you learn for yourself and your personality. For example to become 

integrated in other families, to manage and travel around another country on your own or just to 

taste traditional food. 

 
 

 


