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ÅRSPLAN for NIFYEA  
STYRET: 
 
Leiar 
Jon Kåre Solås 
c/o A. Titlestad 
Grannes Terrasse 
4044 Hafrsfjord 
97155058 
jk.solaas@stud.his.no
 
Nestleiar 
Eirin Kristiansen,  
Eidsbotnvegen 8 
7600 Levanger 
74 39 45 98 
91 36 41 15 
eirin_smiley@hotmail.com

 
Kasserar 
Maria Skartsæterhagen 
Herman Krags vei 25-62 
7050 Trondheim 
97 02 46 94 
mariaksk@stud.ntnu.no

 
Sekretær 
Kristine Nyborg 
Nordby gård 
2160 Vormsund 
+45 54 95 45 25 
+45 24 61 45 64 
922 86 496 
kristine_nyborg@hotmail.com 
 

 
Styremedlem 
Christian Harholt 
Holen 
6460 Eidsvåg i R.  
97178438 
71233217  
charholt@online.no

 
Vara 
Bodil Pedersen 
Tingelstadvn. 7 
3070 Sande i Vestfold 
98460339 
33770428 
bopeden@hotmail.com

 
 September 
1. Påmeldingsfrist til hausttreff, NIFYEA 
10.-12. Hausttreff / haustkurs, Dombås 
 
 Oktober 
 November 
5.-7. Styremøte 
30. Frist for å sende årsmøtesaker til styret 
 
 Desember 
10. Juleavslutning NB: dato ikkje bekrefta! 

Følg med på www.ifye.no for oppdateringer 
 
 Januar 2005 
 Februar  
4.-6. Utreisekurs, Noreg 
 
 Mars 
12. Årsmøte 
 
 
Utdrag frå reisebrev, 
 frå Ingebjørg Øveraasen i Costa Rica: 
”14.07.2004: 
Lyt fortelja ein ting til som hende måndag!  Eg trødde på ein liten 
slange (ja, det finst mange giftige her, nei, eg har ikkje vore på 
sjukehuset)!  Det var på kvelden, vi kom heim att frå ein plass med 
varme kjelder (deilig!!), og eg skulle gå 4 meter frå bilen og til døra, 
under tak, heilt inntil huset, fliselagt gulv og greier.  Det var mørkt, 
og eg gjekk barbeint...  Plutseleg kjende eg noko litt mjukt under 
eine foten, litt gummiaktig...  Kikka ned, der var det noko som 
kveila seg!  I løpet av få tusendelssekund var eg sikkert ein halv 
meter oppe i lufta og hyla høgt (på utruleg vis vekte eg ikkje dei 
andre i huset...)!!  Heldigvis vart nok slangen, som meg, berre 
vettskremt, men ikkje sint, så han forsvann fort, utan å smaka på 
meg...  PJUH!” 
 
Siste del av styrepresentasjon: 
 
I siste nummer hadde vi presentasjon av dei fleste 
styremedlemmane. Her kjem siste del av dette. Ho som ikkje vart 
med sist hadde faktisk levert sitt innlegg til redaktøren i tide, og vel 
så det, men denne frøkna er så aktiv at innlegget var utdatert lenge 
før siste IFYE-nytt gjekk i trykken! 
 Difor, her kjem oppdatert info om: Eirin Kristiansen: 
”Jeg er 21 år. Var IFYE i Australia i 2002 og hadde det helt 
fantastisk der 
Har tatt exphil, exfac og årsstudium i psykologi i Trondheim, men 
har nå flyttet til Levanger med min samboer Gaute, for å ta engelsk 
her. Begynner i gal ende av lærerutdanninga og tar 4. året 
fordypning først! Jeg er ei gladjente som gjerne tar ei utfordring og 
liker å møte folk!” 
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Dere inviteres med dette til høstkurs / høsttreff  
for NIFYEA og Norske 4H-alumner på Dombås 
10.-12. September. 

Dere inviteres med dette til høstkurs / høsttreff  
for NIFYEA og Norske 4H-alumner på Dombås 
10.-12. September. 
  
Med NIFYEA som arrangør ble valget av tema ganske naturlig ”Høstkurs, -et vindu til 
verden”. Dette er utgangspunkt for et spennende program der du kan lære om 
både 4H i andre land, kulturforskjeller og internasjonalt 4H-arbeid. I tillegg er 
høstkurset et sted for å dyrke det sosiale, samtidig som vi kan oppleve naturen rundt 
Dombås med for eksempel moskussafari som en spennende aktivitet. 

Med NIFYEA som arrangør ble valget av tema ganske naturlig ”Høstkurs, -et vindu til 
verden”. Dette er utgangspunkt for et spennende program der du kan lære om 
både 4H i andre land, kulturforskjeller og internasjonalt 4H-arbeid. I tillegg er 
høstkurset et sted for å dyrke det sosiale, samtidig som vi kan oppleve naturen rundt 
Dombås med for eksempel moskussafari som en spennende aktivitet. 
  
Fra programmet nevner vi: Fra programmet nevner vi:    For fullstendig info: 
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Fredag:  
Oppmøte fra kl 1500, kveldsmat kl 1900. Deretter: Orientering/informasjon, bli kjent, 
gode historier osv. 

Fredag:  
Oppmøte fra kl 1500, kveldsmat kl 1900. Deretter: Orientering/informasjon, bli kjent, 
gode historier osv. 
Lørdag: Lørdag: 
Frokost, 0900 - 1700: Velg mellom 6 forskjellige aktiviteter i to bolker Frokost, 0900 - 1700: Velg mellom 6 forskjellige aktiviteter i to bolker 
1730: Middag, deretter sosial omgang, flere gode historier, lysbilder osv.  1730: Middag, deretter sosial omgang, flere gode historier, lysbilder osv.  
Søndag: Søndag: 
Frokost, tredelt gruppeaktivitet, avslutning og lunsj fra ca kl 1200 Frokost, tredelt gruppeaktivitet, avslutning og lunsj fra ca kl 1200 
  
Fasiliteter: Fasiliteter: 
Vi ligger på fire- og seksmannsrom med do og bad på hvert rom.  
Vi får et vandrehjem for oss selv, med stue og kjøkken 
Vi ligger på fire- og seksmannsrom med do og bad på hvert rom.  
Vi får et vandrehjem for oss selv, med stue og kjøkken 
Valgfrie aktiviteter på lørdag: Valgfrie aktiviteter på lørdag: 
1.  Ungdomsledere fra Gambia vil la dere få se Norge med deres øyne og samtidig ta 

dere med hjem gjennom fortellinger og aktiviteter.  
1.  Ungdomsledere fra Gambia vil la dere få se Norge med deres øyne og samtidig ta 

dere med hjem gjennom fortellinger og aktiviteter.  
2.  Hva er kultur? 2.  Hva er kultur? 

Hva kjennetegner oss og hvordan reagerer vi på hverandre? Her er målet å lære seg 
selv bedre å kjenne og kanskje forstå hvordan en kultur blir oppfattet, slik at vi lettere 
kan møte andre kulturer. 

Hva kjennetegner oss og hvordan reagerer vi på hverandre? Her er målet å lære seg 
selv bedre å kjenne og kanskje forstå hvordan en kultur blir oppfattet, slik at vi lettere 
kan møte andre kulturer. 

3.  4H i Gahna. 3.  4H i Gahna. 
4H-ere fra Gahna er i Norge for å lære om 4H her og blant annet hva alumner er, så 
her vil det vere gjensidig læring. Du vil få innblikk i hvordan det er å starte opp 4H i 
Ghana og kanskje er Gahna likere Norge enn du tror? 

4H-ere fra Gahna er i Norge for å lære om 4H her og blant annet hva alumner er, så 
her vil det vere gjensidig læring. Du vil få innblikk i hvordan det er å starte opp 4H i 
Ghana og kanskje er Gahna likere Norge enn du tror? 

Naturaktiviteter: (etter lunch) Naturaktiviteter: (etter lunch) 
4.  Moskussafari. Fire timers tur fra Kongsvoll for å, på god avstand, oppleve de 

majestetiske herskerne på Dovrefjell. (Pris 230 kr) 
4.  Moskussafari. Fire timers tur fra Kongsvoll for å, på god avstand, oppleve de 

majestetiske herskerne på Dovrefjell. (Pris 230 kr) 
5.  Klatring/rappelering i klippe (250 kr) 5.  Klatring/rappelering i klippe (250 kr) 
6.  Naturvandring i Grimsdalen (40 kr) 6.  Naturvandring i Grimsdalen (40 kr) 
  
Ta med: Ta med: 
Sengetøy (kan også leies for 50 kr), mye humør, utetøy/regntøy, pysjamas og tannkost, gode 
minner 
Sengetøy (kan også leies for 50 kr), mye humør, utetøy/regntøy, pysjamas og tannkost, gode 
minner 
  
PÅMELDING: PÅMELDING: 
Påmelding med navn, adresse, telefon, ankomsttid og evt. epost sendes til Kristine Nyborg 
kristine_nyborg@hotmail.com
Påmelding med navn, adresse, telefon, ankomsttid og evt. epost sendes til Kristine Nyborg 
kristine_nyborg@hotmail.com innen 1. September. 
Hun også tar imot spørsmål, sammen med Jon Kåre jk.solaas@stud.his.no  
Påmeldinga / giro må inneholde navn, prioritering av aktiviteter (ikke bindende) for 
kursaktiviteter og naturaktiviteter. Meld også ifra om evt. matallergier og om når / hvordan du 
regner med å komme. 



 
Pris: 650 kr for selve helga (overnatting med mat)  
settes inn på konto 05302255727 ved påmelding  
Turer og aktiviteter betales på kurset. 



IFYE-mottak med ”et lite stykke Norge” 
 
Det var en gang et utvekslingsprogram, og et land langt nord i verden. Spente 4H-ere kom fra fjern og 
nær, og skulle være fra seks uker til seks måneder i det kalde landet. Ville de norske IFYEne klare å gi 
dem en smak av Norge før de ble spredt rundt i Norge til sine vertsfamilier? 
 
Årets IFYE-mottak gikk av stabelen i Oslo, tradisjon tro. Sveitsiske Madlen Carini og Alejandro 
Cespedes fra Costa Rica kom allerede tirsdag 22.juni, og ble godt tatt vare på i tigerstaden før IFYE-
mottakets program i sin rette forstand tok til for fullt. Dagen etter kom Rebecca Ward fra England og 
Natalia Pachero fra Costa Rica flyende til Gardermoen, og etter å ha slappet av litt på Cochs 
Pensjonat ble det IFYE-mottak og sosialisering for fulle mugger. IFYEne ble innviet i norske 
grilltradisjoner og fikk en smak av St.Hansaften i Frognerparken, noen var mer skeptisk til grillmaten 
enn andre sådan. Jon Kåre lekte guide og gav de innkomne IFYEne en introduksjon i ”rævkrok”, med 
mer eller mindre suksess. Noe latter og ikke fullt så anspent stemning ble det da! Etter grillmaten var 
fortært, vandret vi tilbake til Cochs Pensjonat. Jentene fant puta og stiftet nærmere bekjentskap med 
norske John Blund etter en lang reise og mange førsteinntrykk, mens Jon Kåre, Bodil, Maria og jeg tok 
med Alejandro på en sightseeingtur i Oslo sentrum på St.Hansaften. Alejandro var imponert over at 
gatene var så rene og at trafikantene oppførte seg så eksemplarisk, og han var veldig opptatt av at 
han ville smake norsk øl. Han ble da noe forskrekket da han fikk høre de norske ølprisene… Bodil og 
Jon Kåre drog etter hvert hjem, mens jeg og Maria vandret videre gjennom Oslos gater med 
Alejandro, og svarte så godt vi kunne på alle spørsmålene han kom med. Men da vi passerte flagg i 
regnbuens farger, og plakater med ”homo cirkus” trengte vi ikke forklare hvilken festival som stod på 
plakaten i Oslo disse dagene. Skeptisk i blikket forklarte han da ganske så påståelig at han heller 
foretrakk jenter! ☺ 
 
Torsdag morgen hentet Jon Kåre IFYEne på Cochs, og Maria og jeg handlet inn til frokost. Vi satte 
kursen mot Elin og Halvard Hatlestads leilighet ved Carl Berners, hvor frokosten og informasjonsbiten 
skulle finne sted. Elin hadde dekket et koselig frokostbord, med brunosten som en selvskreven gjest. 
Noe skeptiske smakte IFYEne på det helnorske pålegget, men vi ble ikke overrasket da sveitsiske 
Madlen tok skive etter skive av den brune osten! Den var god ja, og hun forsikret oss om at hun ville ta 
med seg en del brunost når hun skulle dra tilbake til Sveits! IFYEne fra Costa Rica spiste denne 
morgenen brød til frokost, og syntes det var svært merkelig å ikke spise bønner og ris. ☺ Under den 
koselige frokosten fikk IFYEne aluminiumsmatbokser med ”IFYE Norge 2004” inngravert, og de ble 
forklart at matboksen er et viktig inventar i en nordmanns hverdag. Vi smurte matpakke som vi tok 
med oss da vi senere på dagen satte kursen ned mot byen. Men før sightseeingen hadde vi en del 
viktig informasjon å formidle våre utenlandske IFYEvenner. Jon Kåre ledet an ordet, og vi gav dem all 
praktisk –og kanskje noe upraktisk- informasjon de trengte for at de skulle få et bra opphold her i 
Norge. Etter mye latter og forsøk på å bekjempe deres stereotyper av nordmenn (vi understreket at de 
ikke ville få se isbjørner gå i gatene) satte vi kursen ned mot sentrum. Der ble det sightseeing, vi fikk 
omvisning på Akershus festning og vandret nede på Aker Brygge. Lunsj og matpakkespising var da 
neste post på programmet (i et venterom sådan, på grunn av regn) før vi tok båten over til folkemuseet 
på Bygdøy. Her fikk de en smak av Norges historie; i form av å se gamle bygninger, stavkirker, de fikk 
smake lefse og se en fjording,- sistnevnte til Rebeccas store fornøyelse. Og i et gammelt hus fra 
1800tallet hørte vi på ei jente i bunad som spilte seljefløyte og folkemusikk; veldig stemningsfullt. I 
tillegg fikk de ”et lite stykke Norge”, de kunne jo ikke dra videre til familiene uten å ha smakt den 
norske melkesjokoladen! 
 
Fredag morgen hjalp Jon Kåre Alejandro og Rebecca så de kom seg på rett fly og rett buss videre, 
mens Maria og jeg fulgte Madlen og Natalia til sine busser. Klemte dem farvel og ønsket dem så et 
herlig utvekslingsopphold i Norge! 
 
George McCall fra Nord-Irland kom ikke før 1.juli og gikk dermed glipp 
av mottaket, men ble møtt av en velkomstkomité bestående av Maria 
og Bodil på Gardermoen før han drog videre til Tromsø.  
Så får vi bare håpe at vi gav dem en fin start på sitt Norgesopphold, og 
at de alle får sitt lille eventyr i Norge, med mange opplevelser, smil, 
inntrykk og historier å fortelle! 
 
Tekst av Eirin Kristiansen 
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