Årbok for 2016, NIFYEA

Innhold
Lederen har ordet ............................................................................................................................... 2
Årsmelding ............................................................................................................................................. 3
Presentasjon av det nye styret....................................................................................................... 6
Innreise- og utreisekurs, Preståsen skole ................................................................................. 7
IFYE-kafeer ............................................................................................................................................ 8
IFYE-kafé i Horten .......................................................................................................................... 8
IFYE-kafé i Fetsund ........................................................................................................................ 9
IFYE-kafé ......................................................................................................................................... 10
IFYE-kafé i Trondheim .............................................................................................................. 11
Informasjon om IFYE-programmet på DAF- instruktørkurs i Oppland.................... 12
IFYE-mottak 19.-21. juni ............................................................................................................... 12
4H landsleir på Bygdø Kongsgård, 23. -30. juli .................................................................... 14
Åpen dag på 4H landsleir ......................................................................................................... 14
Konferanse i 2019 ............................................................................................................................ 15
Hausttreff i Bodø .............................................................................................................................. 18
Årsmøte 2015 ............................................................................................................................... 20
Reisebrev ............................................................................................................................................. 20
Utreisende ...................................................................................................................................... 20
Reisebrev 1 fra Runa Hedegart .............................................................................................. 20
Reisebrev 2 fra Runa Hedegart .............................................................................................. 22
Innreisende .................................................................................................................................... 23
Jun-Ting Yan................................................................................................................................... 23
Alexandra Manzl .......................................................................................................................... 25
Jennifer ................................................................................................................................................. 29
Europeisk IFYE-konferanse ......................................................................................................... 31
Siden sist på instagram .................................................................................................................. 31

1

Lederen har ordet
I skrivende stund er det august og skolestart. Det er tid for høsting av bær fra
hage og natur, grønnsaker fra åkeren og sopp fra skogen. Vi har hatt en lang og fin
sommer, og selvfølgelig litt regn. Men der hvor 4H- og IFYE-ånden er, vil det alltid
være et strålende humør.
NIFYEA har i alle fall vært i strålende humør etter at søknadsfristen gikk ut; 15
søkere og til slutt 10 utreisende. Det er rekord siden programmet ble opprettet i
1949! Endelig kan det se ut til at flere 4H-ere og fylker har fått informasjon om
vårt utvekslingsprogram, og forhåpentligvis blir ringvirkningene bare større og
større.
Året som snart er over, har vært en innholdsrikt og litt annerledes år. Det startet
med omorganiseringen i 4H Norge som kuttet ned stillingen ”internasjonal
rådgiver”. Etter en litt trøblete overgang, og mye frustrasjon, tok vår fantastiske
nestleder Janne jobben som IFYE-kontakt for IFYE-sesongen, og fullførte med
glans! Uten hennes innsats kunne det vært flere IFYE-er som ikke hadde fått
muligheten til å reise ut på eventyr i 2016. Med overganger mellom flere ansatte
og flere ansvarspersoner for IFYE i 4H Norge, måtte dessverre noen av våre
samarbeidsland trekke seg for sesongen. Alle av de utreisende det gjaldt fikk
andre alternativer, og så vidt meg bekjent har de hatt fine opplevelser når de
hashtagger #minneforlivet.
På grunn av at NIFYEA-styret har måttet hjelpe til litt ekstra hos 4H Norge, samt
at styret har vært redusert i form av barselpermisjon, skoleutvekslinger med
mer, så bestemte vi å ikke prioriterte tiden vår på IFYE-nytt. Derfor blir det
heller en flott årbok, med forhåpentligvis masse hyggelig lesestoff.
Året har gått med 18 deltakere på inn- og utreisekurs (med kursholdere) på
Hommelvik ungdomsskole i Sør-Trøndelag i februar. IFYE-mottak i Oslo i juni,
med tre innreisende og masse deltakelse fra medlemmer av NIFYEA. Vi hadde
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flere NIFYEA-medlemmer på landsleir på Bygdøy kongsgård i Oslo, samtidig som
andre var å finne i Estland på nesten samme tidspunkt. Nå står høsttreff i
Fredrikstad med årsmøte og årsmøtemiddag for tur, hvor jeg også skal ”takke for
meg”.
For dere som ikke kommer dit; Takk for tilliten som leder (og de andre vervene
jeg har hatt). Etter seks år i styret er det nå på tide å gi stafettpinnen videre til en
av våre mange, og yngre medlemmer. Men ta det helt med ro – en gang en 4H-er,
alltid en 4H-er. Slik er det med IFYE også! Derfor er jeg med i komiteen for
Europeisk IFYE-konferanse i NORGE 2019! Håper virkelig jeg treffer nesten alle i
NIFYEA på Hamar J Jeg vil ønske det nye styret lykke til med videre arbeid i
NIFYEA, og jeg håper de får like gode minner som jeg har fått.
Alltid mye på hjertet, når det er noe som står meg nært. Takk for utrolig fine år,
nye bekjentskaper og venner – og ikke minst opplevelser og delte IFYE-historier.
Med hilsen fra Maren Brekkvassmo Myrvold

Årsmelding
Årsmelding 2016
NIFYEA har i 2016 hatt 87 medlemmar. Utreisande IFYE-ar blir meldt inn i
NIFYEA, men betaler ikkje medlemskontingent første året.
Styret har bestått av:
Leiar: Maren Brekkvassmo Myrvold
Nestleiar: Janne Berget
Kasserar: Kåre Gunnar Fløystad
Sekretær: Tone Margaret Ødegård
Styremedlem: Sigrid Bergseng Lakså
Styremedlem: Mari Hatling Jystad
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I løpet av 2015/-16 har NIFYEA hatt tre styremøter, eit i Trondheim/Ytteråsen og
to i Horten.
I forbindelse med styremøta har det blitt arrangert tre IFYE-kafear i regi av
NIFYEA-styret. Det har ikkje vore andre IFYE-kafear, og vi vil gjerne oppmuntre
andre til å arrangere IFYE-kafear rundt om i landet.
Janne Berget har representert NIFYEA i internasjonal gruppe i 4H Norge. Dei har
hatt to skypemøter i løpet av året, og har elles kommunisert ved behov.
26.-28. februar var det inn- og utreisekurs på Hommelvik ungdomsskole,
samtidig med styrekonferansen til Norske 4H Alumner. Her deltok 15 unge, glade
og kule IFYE-ar, 12 utreisande og 3 innreisande.
Årets utreisande er: Oline Birgitte Nave (Taiwan), Svenn Morten Nubdal (NordIrland), Monika Swigon (Jamaica), Janne Nevland (Jamaica), Eindride Bustad
(Skottland), Maren Melhus Gylland (Sveits), Runa Berget Hedegart (Østerrike),
Isak Jerpstad (Sveits), Silje Kristine Malmo Størvold (USA, Virginia) og Juul
Bellemakers (USA, Colorado).
Leiv Haugen Havrevoll skulle til USA, men fekk dessverre ikkje reist. Andrea Myre
Johaug reiser til Australia/Tasmania i 2017.
Årets innreisande på kurset var Eva Hodnefjell, Benedicte Adeline Wærstad og
Sigrid Sløgedal Løvland, og frå NIFYEA deltok Maren Brekkvassmo Myrvold og
Mari Hatling Jystad.
17.-19. juni var det IFYE-mottak i Oslo for tre av årets fire innkommande IFYE-ar,
Jun Ting/Piggy (Taiwan), Michael (Sveits) og Alexandra (Østerrike). Jennifer
(England/Wales) reiste direkte til fyrste vertsfamilien, og deltok ikkje på
mottakshelga.
Frå NIFYEA var Mari Hatling Jystad, Kåre Gunnar Fløystad og Andrea Myre
Johaug med helie helga. Fredag kveld var det middag på Olivia restaurant, då var
det hyggeleg at også Jon Kåre Solås, Mari Kindsbekken, Viel Jaren Heitmann,
Anne Britt Kihle Gravermoen, Stian Øby Johansen, Julie Bårdsen Tøllefsen og
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Anders Stedding Kristiansen var innom. Anders var også med på mye av
lørdagen.
NIFYEA synes det er veldig hyggeleg å ha denne helga slik at IFYE-ane få god
kontakt seg imellom og med oss i NIFYEA. Dermed blir det enklare å halde
kontakta vidare anten for å dele erfaringar, eller for å be om hjelp om noko
spesielt oppstår.
23.-30. juli deltok dei fire IFYE-ane på 4H landsleir på Bygdø kongsgård. Der fekk
dei lære både folkedans, mat på bål og var på teknisk museum.
Internasjonal styringsgruppe hadde stand med alle 4H sine internasjonale
program. Dette fungerte veldig bra, og vi var mange som bidrog. Vi hadde quiz
kor vi gav bort ei t-skjorte og to refleksar. Det var mange innom som hadde lyst til
å dra på eventyr.
På den europeiske konferansen i Jõulumäe, Estland deltok Omar Tveite, Jon Kare
Solås, Mari Kindsbekken, Birgitte Løes, Ragnhild Grøndahl og Kari Bjørke frå
Norge. Under EIFYEAs årsmøte inviterte dei på vegne av NIFYEA offisielt til
konferanse i Norge sommaren 2019. Etter at konferansen var slutt blei dokkene
«The Roving IFYE's» med Jon-Kåre heim til Noreg.
P.g.a. prioritering av tid og arbeidsmengd har NIFYEA i 2016 ikkje gitt ut nokon
utgåver av IFYE-nytt, men vi har samla saman bilete og tekst frå ulike
arrangement i år som blir publisert i årboka mot slutten av året.
Takk for eit flott NIFYEA-år!
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Presentasjon av det nye styret
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Innreise- og utreisekurs, Preståsen skole
I slutten av februar var den største gjengen med utreisende IFYEr i historien
samlet i Hommelvika. Det var tid for årets inn- og utreisekurs, og vi var 12
utreisende, tre innreisende og to kursholdere. I løpet av helgen var det fokus på
blant annet kulturforskjeller, språkutfordringer og hvordan det kommer til å bli å
bo hos en vertsfamilie. Sigrid fortalte om hvordan tidsaspektet i Jamaica er –
hint: det kan ta adskillige timer å kjøre et par kilometer, og Benedicte og Eva
delte gladelig av sine erfaringer til interesserte lyttere. Vi var sammen med N4HA
hele helgen, og det var mye sosialt og gøy som foregikk mellom de ulike bolkene
vi hadde. Helgen ble avsluttet med IFYE-kafé!

Hele gjengen samlet. Fremst fra venstre: Eva Hodnefjell, Eindride Brustad, Andrea
Myre Johaug, Sigrid Løvland, Janne Nevland, Benedicte Wærstad, Oline Birgitte
Nave, Maren Gylland,
Bak fra venstre: Leiv Havrevoll, Silje Kristine Malmo, Svenn Morten Nubdal, Juul
Bellemakers, Isak Jerpstad, Runa Berget Hedegart, Monika Swigon
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Kommunikasjonslek! Fra venstre: Mina Framnes, Sigrid Løvland og Runa
Hedegart.

IFYE-kafeer
I år har det vært mange IFYE-kafeer, og det liker vi svært godt! Har du lyst til å
arrangere IFYE-kafé?
NIFYEA sponser 100 kr per IFYE hvis man er flere enn tre IFYE. Inviter i vei, og
send oss et bilde, en kort tekst og kvitteringen J

IFYE-kafé i Horten
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Janne har bytta ut Ronny med Kåre Gunnar….. Det ser i alle fall slik ut her, men
slik er det altså ikke. Vi hadde bare en hyggelig IFYE-kafe under styremøtet i
Horten i mai, hvor Mari Kindsbekken møtte oss. Janne med Elise, Kåre Gunnar og
Maren i fra styret.
07.05.16
IFYE-kafé i Fetsund
Vi inviterte på spontan IFYE-kafé på Bygdas Perle i Fetsund, og spiste deilige
smørbrød og drakk rykende varm kakao. Det var ingen det passet for utenom
styret, men vi koste oss likevel. Etter kafébesøket dro vi på sightseeing rundt om i
Fetsund, der vi blant annet besøkte det eneste bevarte fløtingsanlegget av denne
type og størrelsesorden i verden.
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IFYE-kafé
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Torsdag 20 oktober var det IFYE-kafe hos Kari og Luuk. Her ble det servert både
herlig, hjemmelaget suppe, vin og kaffe. Johannes erfarte at husnummer i
Hasleveien ikke kommer i logisk rekkefølge. Vi hadde en hyggelig kveld med mye
prat og moro.

IFYE-kafé i Trondheim
Midt i julestriden og eksamensperioden møttes vi for å spise grøt, gløgg og
pepperkaker. Vi var fire IFYEr, og i tillegg var vesle Hanna med. Rekrutteringen til
IFYE beginner svært tidlig! Grøten ble oppspist, og selv om mandelen ble avglemt
og dermed ikke puttet i grøten, så forsvant marsipangrisen J
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Informasjon om IFYE-programmet på DAFinstruktørkurs i Oppland
Den 6.-8. mars 2015 var det DAF-instruktørkurs på Lyngnasæter Hotell i
Oppland.
Fredag kveld ble det holdt innlegg om mulighetene til å oppleve verden med 4H.
Monica Swigon fra internasjonal gruppe holdt innlegg om Gambiaturen, USAutvekslingen, Rural Youth Europe (RYE) og Nordisk samorganisasjon for
ungdomsarbeid (NSU). Maren Myrvold og Anne Britt Gravermoen fra NIFYEA
holdt innlegg om IFYE-programmet. Vi fikk god dialog med deltakerne på DAFinstruktørkurset, og håper at flere ble inspirert til å dra ut med 4H.

IFYE-mottak 19.-21. juni
Norge viste seg fra sin beste side da de tre innreisende IFYEne kom til Oslo.
Michael fra Sveits, Alexandria fra Østerrike og Jun-Ting fra Taiwan ankom i løpet
av fredagen, og den første dagen ble brukt til å bli kjent og se litt av byen. På
kvelden var det middag på Olivia, og sju stykker i tillegg til vi som var med hele
helga kom. God stemning! Lørdag fortsatte sightseeingen, og vi avsluttet kvelden
med grilling hos Kåre Gunnar. Østerrike og Portugal spilte kamp, og med noen
ihuga fotballfans i gruppa ble det en spennende kamp. Den mest spennende nye
kombinasjonen jeg så i løpet av helga var brunost, salami og hestepølse på
grovbrød. Jeg vet ikke om det ble en vinner, men vedkommende påsto at det var
godt J
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Et besøk til Holmenkollen er obligatorisk!
Fra venstre bak: Mari Hatling Jystad, Alexandria, Kåre Gunnar Fløystad, Andrea
Myre Johaug og Anders Stedding Kristiansen
Fram: Jun-Ting og Michael

Her er de innreisende IFYEne pluss Andrea (nr. tre fra venstre) som reiser til
Australia i 2017 på båttur i Oslofjorden.
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4H landsleir på
Bygdø Kongsgård,
23. -30. juli
Siste uka i juli kunne du fra
E18 i Oslo se en stor teltleir på
Kongsgården. Her var 1350 4H-ere samlet for ei uke med mye moro. Til tross for
at det var landsleir, kunne du innimellom alle dialektene også høre litt engelsk.
Det var i år 4 IFYEr på besøk i Norge, og
alle fikk delta på 4H sin landsleir. I tillegg
var det også en god gjeng med 4H-ere på
utveksling fra USA. IFYEne var med på
aktivitetene folkedans og mat på bål, og
de fikk seg en tur på teknisk museum.
Dermed fikk de varierte innblikk i norsk
kultur på leiren også.

Åpen dag på 4H landsleir
Fredag 29. august var det åpen
leir på landsleiren. Da kunne
alle som ville komme på besøk
for å se hvordan 4H-erne
hadde det. Både besøkende og
4H-erne kunne også gå rundt

og besøke ulike stands fra både 4H,
samarbeidspartnere og sponsorer. I tillegg var
det volleyballturneringer og andre tevlinger
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denne dagen. NIFYEA hadde stand sammen med den internasjonale
arbeidsgruppa i 4H. Her reklamerte vi for alle de internasjonale programmene og
mulighetene man har i 4H. Vi hadde plakater med bilder og informasjon, delte ut
brosjyrer og snakket med alle som var innom. I tillegg hadde vi en quiz med en
«Lyst på et eventyr?»-t-skjorte som premie. Dagen var veldig fin og vi fikk
snakket med mange 4H-ere og en del foreldre. Så da håper vi at noen tar steget
og søker seg ut som IFYE, eller på andre utvekslinger.

Konferanse i 2019

Europeisk IFYE- konferanse blir på Hamar i 2019! Hovedkomite er snart i boks,
og vi gleder oss til å ta fatt i planlegging av en uke fullt av opplevelser.
15

NIFYEA vil gratulere ….
(Helt sikkert flere som skulle fått en gratulasjon, men disse er dem som styret vet
om J )

Årets
nygifte
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Lørdag 13. august ble vår tidligere leder gift med sin kjære Stian. Hun var
selvfølgelig litt stresset i forkant av bryllupet. Men vi vet at hun, til tross for
aaaaalt for mange gode ideer, tilslutt får landet veldig gode arrangement. Bildene
fra den store dagen viser også at det ble en fantastisk dag, og ikke minst så var
Anne Britt en helt nydelig brud.

Vi gratulerer så mye med dagen som var, og
ønsker dere alt godt i fremtiden
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Hausttreff i Bodø
Årets NIFYEA-hausttreff var 2.-4. september i Fredrikstad. Dei 15 deltakarane,
beståande både av NIFYEA-medlemmer med følgje og av årets innkommande
IFYE-ar, fekk oppleve ei helg med sosial samankomst og lærerik byhistorie.

Helga starta fredag kveld med felles middag på Havnelageret gastropub. Her var
det god stemning og folk fekk møte nye venner og høyre nytt frå gamle kjente.
Laurdagen fekk vi bli betre kjent med Fredrikstads historie og vi var på
omvisning i Gamlebyen, som er Nordens best bevarte festningsby frå 1567, og på
Isegran kulturhavn som med sine vakre og historiske, om enn ikkje alle like
autentiske, omgivnadar var heimen til deltakarane i NRK-serien ANNO 1721.
Etter lunsj kunne gamlebyen også by på koseleg bruktmarknad med allsidig utval
og i det fine haustvêret var det mange som unnte seg forfriskande is i sola.
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Laurdag kveld var det årsmøtemiddag på Majorens kro & stue, og den Roald
Amundsen-inspirert menyen med kval, sel, reinsdyr og molter baud på nye
smaksopplevingar for fleire av oss. Etter middag fekk vi gått oss ein fin tur langs
strandpromenaden, mens praten fekk fortsette utover kvelden.
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Årsmøte 2015
NIFYEAs årsmøte for 2016 blei holdt på Quality hotell Fredrikstad, her deltok 14
NIFYEA-medlemmer frå mange aldersgrupper. Vi diskuterte bl.a. framtidig
konferanse i Norge og korleis omorganiseringsprosessen i 4H har påverka IFYEprogrammet.
Mot slutten av årsmøtet arrangerte vi loddtrekkning med artige premiar.
Tusen takk til avtroppande styremedlemmer for godt arbeid i både få og mange
år.

Reisebrev
Utreisende
Reisebrev 1 fra Runa Hedegart
Hei!
I morgen (søndag 10.juli 2016) reiser jeg fra den første vertsfamilien her i
Østerrike, og jeg kjenner tårene nesten presser seg litt på ved tanken.
Reisen min startet som så mange andres på Gardermoen, og etter mellomlanding
i Amsterdam endte jeg endelig opp i Wien der koordinatoren for
Landjugend/IFYE i Østerrike hadde booket et veldig ålreit hostellrom sammen
med 5 andre jenter. Sliten og trøtt av reisen gikk jeg for å legge meg, men håpet
om en god natts søvn ble lagt i grus da personen under meg i køya begynte å
snorke ekstremt høylytt.
Morgenen etter møtte jeg skjønne Lydia Zagler - koordinatoren for IFYE i
Østerrike - og hun klarte på et eller
annet magisk vis å roe alle nerver
jeg hadde i forkant a møte med
min første vertsfamilie. "Hva om
de ikke liker meg?", sa jeg, og da lo
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hun og svarte at alle i Østerrike liker nordmenn.
Etter en vellykket dag med omvisning på gården, en del ustødig tysk fra min
side med tanke på at vertsforeldrene mine ikke kunne norsk, fikk jeg under
middagene overrukket gavene jeg hadde med: ostehøvel (bare søppel ifølge
dem), hjemmelaget, økologisk multesyltetøy (veldig søtt ifølge dem), brunost
(også veldig søtt ifølge dem), et norsk bordflagg (da kunne de huske meg hver
gang de spiste middag, sa de og satte det midt på middagsbordet der det har stått
siden), norsk freia melkesjokolade (eieren av
denne ble fort vertsmoren min Franziska),
og et 4H-grillspyd fra fylkesleiren i
Gransherad i 2015 (helt genialt og brukbart
til alt mulig ifølge dem).
Etter den første dagen har ting bare gått
bedre, og til tross for at jeg måtte vende meg
til følgende:
1. å gå med sko inne på kjøkkenet
2. å være i et hus som er koblet sammen med
fjøset
3. å unngå å sette meg eller ta på de 300
døde fluene som blir smekket og lagt igjen på
kjøkkenbenkene
4. å snakke tysk og engelsk om hverandre
5. å ha tålmodighet med en vertsmor som alltid er
40 minutter forsinket
har alt gått veldig fint.
Jeg har fått meg 3 nye venninner: Esther
(vertssøster), Liza (også vertssøster) og Andrea
(Esthers venninne som sammen med Esther
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skal besøke meg i Norge neste sommer). Vi har sammen vært på 2 (alkoholfrie)
fester, 2 badeturer, vi har vært og sett den andre av de tre gårdene familien her
eier. Jeg har jobbet i hagen, vært på med på marked og solgt hjemmelagde
pølser, støvsugd, drept over 1000 fluer og støvsuget opp sikkert halvparten av
dem. Jeg har vært vitne til at østerrikere prøvde brunost for første gang og jeg
har blitt tatt skikkelig godt vare på av en utrolig skjønn og gjestfri familie! De har
til og med tilbudt seg å hente meg for å dra på en folkemusikk-kveld med dans og
musikk den neste uken dersom det er greit for min andre vertsfamilie, og Esther
og jeg har som sagt planlagt at hun skal komme og besøke meg i Norge sammen
med venninnen Andrea. Så langt er reisen min rett og slett en kjempesuksess!
Reisebrev 2 fra Runa Hedegart
Nå har jeg snart vært hos familien Breitwieser i en uke
- altså hos min andre vertsfamilie her i Østerrike!
Inntrykket mitt av at alle Østerrikere er slumsne med
tid og alltid kommer for sent stemmer ikke i det hele
tatt med denne familien. Her er alt etter punkt og
prikke, og vi planlegger lang tid i forveien hva vi skal!
Her har jeg blitt kjent med Karin og Martin
(vertsforeldrene), Markus på 6 år, Julia på 13 år,
Christa på 12 år og Andreas på 7 måneder.
Alle er utrolig varme og åpne, og jeg har det helt
supert! Ungene er kjempeivirige på å snakke engelsk, og foreldrene er lette å
snakke med og lette å planlegge sammen med. Virkelig en drømme-vertsfamilie
for en IFYE!
Til nå har jeg vært med å besøke 5-6 store gårder
med kyllinger, griser, kyr, hester og alt mulig. Jeg
har jogget her hver morgen og på den måten fått
sett store deler av nabolaget. I tillegg har jeg
vært med i et bryllup (og skal i et til, der skal jeg
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synge i seremonien der de skriver under på eksteskapspapirene!). Vi har vært på
sightseeing i Salzburgh med hele familien, jeg har hilst på alle besteforeldre og
tanter og onkler, og jeg har laget norsk tradisjonsmat. Vi har vært på shopping og
jeg fikk låne den tradisjonelle folkedrakten "dirndl" av min 13 år gamle
vertssøster for å dra på folkedanskveld med den første vertsfamilien. Jeg har
passet unger og videre skal jeg: hoppe i fallskjerm, ri med vertssøster Julia og gå i
Alpene. Jeg har lært meg å bake østerrikske julekaker, og jeg har det rett og slett
som plommen i egget. Alle tar godt imot meg, og jeg får oppleve så utrolig mye
spennende! For en fantastisk sommer!
Med kun én uke igjen skulle jeg ønske jeg kunne bli i 3 til, minst! Alle familiene
har sagt de skal komme til Norge
på besøk, og jeg kan ikke vente
med å vise dem alle tingene jeg har
snakket om! Jeg ser så tydelig nå
som jeg har bodd med en
vertsfamilie, at man virkelig får
oppleve hvordan landet er, og ikke
bare et inntrykk! Er så takknemlig for denne muligheten.
Hilsen fra
Runa Berget Hedegart

Innreisende
Jun-Ting Yan
Hello everyone, I am a IFYE from Taiwan, my name is
Jun-Ting Yan. Norway is my dream country and
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because of 4H let me chose to be here. I have three wonderful host families.
Until now, the most impressing thing for me is, I joined a countryside camp, Anno
1851. This is a camp which children could experience the life who lived in the
North Europe in the past. And we wore the ancient clothes,
living in the museum. All around are sheeps and chickens. We
took a lot of activities, for example, Wool Textile, making
wheat into
floor, baking
bread and
cookies. Also
we let the
children
know how
to chop and
use the wood making spoons. Learning by doing from their
daily life. The food which they made would be their next meal, so we all look
forward about the delicious food.

Because I came from the countryside in Taiwan I have
never experienced the life like this. That made me
more integrated into local life here. I
really enjoyed the type of the camp. It's
my fortune to be Norway. Experience
the traditional life here!!
- Jun Ting Yan
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Alexandra Manzl
My name is Alexandra Manzl from Niedernsill, Salzburg. It was for a long time a
wish of me to see other countries and this summer my dream gets true. I went for
two months to Norway. At Friday 17th of June at the airport in Munich I started in
my big adventure. I flew to Oslo where I spent the weekend with the other IFYE's.
We looked at the house of the royal family, the ski jumping area Holmenkollen
and the Vigeland park with many sculptures. Then on Sunday it was so far, I went
by the train of Oslo to Kristiansand to my first guest
family by which I was warmly received in the railway
station. I spent the
first days with my
guest mother at
school. I also went
to the boat driving
with a guest sister
and a friend. I
might also help
one day on a Norwegian farm with milking
cows, cleaned the barn, fertilise and all the
other work on a farm. I have also explored the
cities of Oslo, Kristiansand and the most
southern town of Norway, Mandal. In the most
southern point of the country in Lindesnes a
lighthouse stands, once a year the horn allows
to sound. The most southern one and the most northern point, North Cape, are
removed 2518 km of each other, I have visited both. With a guest family I have
gone fishing, we have caught many cancers and 2 mackerels, we were also in the
biggest zoo of Scandinavia, have walked on the Preikestolen, have organised a big
party and have visited a Viking's market. It was a really good time, the family did
every day something with me.
During five days I have explored with my cousin and a friend the west coast. We
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have met at the airport in
Bergen and there we rent a car.
We were completely
enthusiastically from the
scenery, everywhere lakes,
fjords and waterfalls where we
looked. We have also hiked to
the mountain Trolltunga (troll
tongue), we are begun in the
eve, have camped in the
mountain and had in the
morning the dreamlike view
for us alone. The sun lighted
up the point of the Trolltunga
and under it was a gigantic
fjord with fog. After this start
in the day, we walked again
to the parking place and
drove to a wonderful fjord
we went swimming enjoyed
the rest of the day. The next
day we looked the city Bergen and in the evening I flew back to Kristiansand. On
the next day the camp began in Oslo where I also met the other Ifye's again. We
looked museums, learnt Norwegian folk dance and played volleyball.
After this week in Oslo I went back again in the south to my last host family. My
guest sister Frida and her friend Runar
received me warmly, because her mother and
her friend came the next evening from a
celebration home. I went with the both to a
garden party I got to know many new people,
it was very amusing. The next day they went
with me to Lindesnes and in the evening her
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mother Wenche and their friend Tom came home. During the next days we
visited an old woollen factory, the anew built fish stair, made a motorcycle tour
and I cooked "Pinzgauer
Kasnocken" which tasted to them
very well.
The last week I travelled without
the IFYE-programme, in the
north. There I spent a night with
family Avola, friends of my first
guest family. They went with me
to the market in Kirkenes, the
marked is only one weekend in
the year, I was lucky. At the marked they offered
Norwegian and Russian products. In the evening Silja
went with me to the Russian border. It was a thrilling
feeling, everywhere one could see the lookouts of the
Russians. For me it was to be crossed strictly forbidden
the border, I need a visa. The families they live in Kirkenes
have a special visa which allows them it go everyday to
russia. It was exciting to see that only a small river
marked the border. The street there led by a lonesome
area, except cliff faces and undergrowth was not to be
seen a lot. The fog also moved, I could well imagine that
the people believed earlier trolls to
have seen.
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The next day the family brought me to the ship
Hurtigruten which my last big trip
began in Norway. I went 6 days from
the north (Kirkenes) to the west
(Bergen). It was simply incredibly
the country from this perspective
watch. These were a total of 33
stops between 15 min. and a few
hours lasted. On the trip one could
also take part in numerous
excursions. I decided on North Cape
and on Atlanticroad. The journey to North Cape began in
Honningsväg to North Cape, along the coast back at Hammerfest where I went
again on the ship. The weather in North Cape was nice and we could enjoy before
all this thousands of people came, because we were
already at 07:00 o'clock there. In only 3 months ¼
million people visit North Cape. On the way back to
Hammerfest some hundred of reindeers could observe
on a surface as largely as Switzerland they spent their
summer. On the way in the direction of mountains I
could observe so much wonderful nature like it is
otherwise only hardly possible. Only 100 m wide at the
entrance we cross the Trollfjord it was a breathtaking feeling.
I have gone to Kristiansund then again from board to visit an
old stick church and Atlanticroad. The Atlanticroad is 8 km
long and conects single islands along the coast by 7 bridges. It
is to be seen really spectacular. I went to Molde again back on
the ship. After the arrival in Bergen I travelled by the train to
Oslo to fly from there again back home.
For me it was a wonderful adventure. I have experienced so
much and I never had the feeling to be alone, I was taken up
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immediately in all families and felt fine. I have got to know great people
who would also come with pleasure once to Austria to get to know my
native country closer.
The land youth and the 4H-club in Norway have really organised
everything, that was a great feeling.

Jennifer
When asked ‘How was your summer?’ at Young Farmers gatherings, I have been
surprised by how few know about Young Farmers exchange trips. Consequently,
whoever the poor person was who asked about my summer, has found
themselves listening to an overly excited recommendation of the opportunity
offered by YFC to stay with international host families. Based on my month-long
stay with a Norwegian family, here are my top reasons why you should consider a
YFC exchange:
1.

You will get to see the country’s top sights.

My host family and their friends wanted me to be just as proud of their country
as they are. As a result, they wanted me to see the tourist landmarks and
hotspots just as much as I did. My host family took me white-water rafting and to
the Geiranger fjord (even more beautiful than Disney’s landscapes in Frozen).
The dad even drove 4 hours to meet me in Oslo and show me around the capital
city.
2.

Even better, you will get to see and do things that normal tourists
never do.
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Being a part of a host family and community means you get to be a part of the
country: from experiencing the everyday moments to the magical ones. Here are
some of my favourites: sitting in a tent full of twenty somethings dancing swing (I
got to have a go too!); sitting in the glow of a log fire, in a hobbit-style mountain
cabin playing cards with my host family; catching crabs (and a giant eel), boiling
and eating them. My Norwegian dad summed it up, when in response to my
asking to go on a moose safari, he confidently said we’d find them ourselves and
drove us to the mountains at sunset to find two mothers and calves.
3.

On top of this, you will get to do things you’d never normally do at
home.

Sitting on a boat in a fjord at dusk, I got to gut a fish that my Norwegian sister
caught. I got to ride on the back of a Harley Davidson through stunning
mountains and glacial rivers. More than this, I got to be a part of a second family.
It’s not often that a family welcomes you into their home to be a part of it: from
the IKEA assembling moments to jam making to playing “make-believe” with
your newly gained Norwegian sister.
4.

You can do all of this on a budget.

I would never have been able to see and do as much, particularly in a country like
Norway, without this opportunity. Travelling is expensive but staying with a
family means that your food and accommodation costs are covered. It also
means that things like moose safaris can be done for free. Young Farmers may
also be able to part-fund your expenses too (ask about the D C Bower fund at
Essex YFC).
5.

Best of all, you will meet some amazingly friendly, generous and
interesting people.

Landing in Oslo at the start of my trip, I nervously carried a bag full of snacks just
in case my family didn’t feed me much but it turns out I needn’t have worried.
The kind of family who welcomes you into their lives for nothing in return is not
the kind of family that starves a visitor; in fact, it’s the kind of family who will
support your tea-drinking obsession and do everything they can to make your
trip the best possible. They are also the kind that will just laugh when you
accidentally inform that ‘You’re horny’ in your attempted Norwegian and who,
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when you request to visit a farm, will end up taking you to three cowsheds in the
space of a week. Even my host grandparents made my trip great: one despite
speaking little English, found my wet shoes and dried and warmed them without
me asking, the other gifted me a jumper she had knitted. And it’s not just your
host family, their friends and other exchangees will be equally open and kind –
and will continue to be friends after you’ve left. My Norwegian family have
offered to have my parents or brother to stay and I equally hope they’ll visit me.
This is just my trip and the reasons I think it’s great; if you don’t want to gut a fish
or tour cow-sheds in Norway, you could ride a horse or visit the Empire State in
America. Young Farmers offers exchanges to a huge variety of countries for up to
three months and, unlike my trip, it is common to stay with multiple families.

Europeisk IFYE-konferanse
23.-30. juli var det Europeisk konferanse i Pärnumaa, Jõulumäe, Estland, frå
Norge deltok det i år fem stykker, Omar Tveite, Jon Kare Solås, Mari Kindsbekken,
Birgitte Løes, Ragnhild Grøndahl og Kari Bjørke. Her var det mingling med nye og
gamle venner og artige aktivitetar. På årsmøtet til EIFYEA blei det invitert til
konferanse i Norge sommaren 2019.
Etter at konferansen var slutt blei dessutan dokkene «Lady Alison Mary Spencer
Roberts» og «Duchess Kayleigh of Bruges», aka The Roving IFYE's, med Jon-Kåre
til Noreg.

Siden sist på instagram
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