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                                      Inn- og utreisende IFYE-er 2011 



LEDEREN HAR ORDET! 
 

Heihei! 
 
Da har jeg blitt valgt som leder igjen! Tusen takk! Jeg gleder meg til et nytt år, og 
håper vi kan få til mye artig. Vi har satt oss to hovedmål for det nye året. 
 
For det første håper vi på et veldig bra høsttreff. Vi har lagt spennende planer for ei 
helg i Stavanger, og håper virkelig at mange har muligheten til å komme. Jeg gleder 
meg i alle fall til å komme til en del av landet der vi de siste årene ikke har hatt så 
mange treff. Og en tur på prekestolen eller et cruise på fjorden, er jeg sikker på at de 
fleste setter pris på. 
 
Det andre målet er naturligvis å øke aktivitetsnivået i NIFYEA og forhåpentligvis 
rekruttere flere deltagere til selve IFYE-programmet. Det er ikke åpenbart hvordan 
dette kan gjøres best, så det noen som har råd og tips til hvordan vi skal få til dette, 
er jeg alltid åpen for nye forslag. I styret kommer vi i alle fall til å fokusere en del på 
dette, og forsøke å finne nye innfallsvinkler til hvordan vi kan formidle budskapet om 
hvorfor folk bør dra på denne utvekslinga. 
 
Dette er mål jeg håper vi når, og ellers ser jeg fram til et nytt år, med nye folk og 
erfaringer. 
 
Ragnhild 
 

 

EN LITEN HILSEN.. 

Vi gratulerer Jon Kåre (USA 99) og Eva med et vellykket resultat i prosjektet 
”Aspirantproduksjon i fokus”, Aksel ble født 4 februar.  

Vi gratulerer også Signe (Nederland 95) og Kristian med vellykket resultat i prosjekt 
”Aspirantproduksjon i fokus”, Kristine ble født februar 

 Ann-Karin (Costa Rica 04) har også gjennomført et vellykket prosjekt i 
”Aspirantproduksjon i fokus”, Gratulerer. 

 Gratulerer til Hilde W. Riiser som har fått seg ny jobb og nå får lov å stå i kø innover 
mot Oslo sammen med mange andre på vei til jobb. 

Gratulerer også til Anna Moxnes som endelig har kommet seg på Facebook ;-)  

Takk til Kari og Luuk som lot oss holde juletreff hos dem, vi gleder oss allerede til 
neste jul  



NIFYEA’S NYE STYRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lederen: 

Navn: Ragnhild Strand 

IFYE: Taiwan 2008 

Alder: 21 år 

Bosted: Trondheim 

Yrke: Student  

Litt om meg selv og andre: Jeg liker fysikk.  

Favorittsitat ”Hvorfor ikke?” 

 

 
Nestlederen 

Navn: Anette Paulsen 

IFYE: Nord-Irland 2008 

Alder: 35 

Bosted: Larvik 

Yrke: Senioringeniør 

Litt om meg selv og andre: Dans, 
4H-dans, og line-dance. Favorittsitat 
”Enten så går det, eller så går det 
over” 

 

Kassereren 

Navn: Anders Stedding Kristiansen 

IFYE: Australia 2010 

Alder: 25 

Bosted: Sande i Vestfold 

Yrke: Kunderådgiver i DNB Nor / Student 

Litt om meg selv og andre: Favorittmusikk: 

UFDA – the  choir boys. Ellers så er jeg veldig 

glad i budsjett og regnskap. 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretæren 

Navn: Maren Brekkvassmo Myrvold 

IFYE: Costa Rica 2010 

Alder: 22 

Bosted: Oslo, men er hardbarka trønderbon 

Yrke: Kokk 

Litt om meg selv og andre:  Favorittsitat: ”hvorfor 

være som alle andre, når du kan være deg selv?” 

 

Styremedlemmet 

Navn: Martin Noe Krakerli 

IFYE: Nord-Irland 2011 

Alder: 23 

Bosted: Et fint hus i Kleive 

Yrke: Forskalingssnekker  

Litt om meg selv og andre: Favorittfilm er Flåklypa Grand Prix. 
Favorittmusikken er så klart Hans Rotmo. Favorittsitat: ”There is 
two kind of people, those who like Jonny Cash, and those that 

will!” 

 

Varaen 

Navn: Mari Kindsbekken 

IFYE: Nord –Irland 2001 

Alder: 30 

Bosted: Dønski 

Yrke: Produktutvikler og 

kvalitetskoordinator 

Litt om meg selv og andre: Liker og 
pusse opp leiligheter. På jakt etter ny 
jobb og potensiell kjæreste. Favorittsitat 

”Alt ordner seg for snille jenter!” 

 



DETTE HAR SKJEDD SIDEN SIST  
 

Styrekonferanse for Norske 4H Alumner på Nannestad 

Helgen 18. til 20. Februar ble Norske 4H Alumners styrekonferanse avholdt på 

Preståsen skole på Nannestad. I fra NIFYEA deltok Maren Brekkvassmo Myrvold og 

Anders Stedding Kristiansen. Totalt var det innom nærmere 60 deltakere i løpet av 

helga. På lørdagen holdt Anders en presentasjon om IFYE arbeidet, og delte også av 

sine erfaringer og opplevelser i fra sin egen IFYE utveksling til Australia. Av andre 

presentasjoner snakket Julie Bårdsen Tølleffsen om andre utvekslingsmuligheter man 

har som 4Hèr og alumn. Simen Saxebøl i fra 4H Norge holdt en god kursdel i 

grensesetting, noe som var svært lærerikt. Av andre kursdeler var det undervisning i 

bruk av 4H sitt medlemsregister, 4H Norge sine websider, samt gruppearbeid med 

hensyn på rekruttering og engasjement blant alumner. Lørdag laget vi felleslunsj på 

bål ute i ett vakkert vintervær. Ellers gikk tiden med på sosialt, brettspill og bading 

på kveldene.  

 

Inn/utreisekurs på Granavolden 
 
I år hadde vi inn/utreisekurs på Granavolden sammen med DAF-instruktørkurset 11.-
13. mars. Det var fire stykker som kom hjem, og to som skal ut på eventyr i året som 
kommer. Anne-Britt Kihle Gravermoen skal til England/Skottland og Wales, og Martin 
Noe Krakeli skal til Nord-Irland. Programmet for kurset inneholdt litt info om 
programmet og hva de reisende kan forvente seg på tur, og hvilke forventninger det 
er til dem. Andre punkter var litt om hvordan det er å bo i en vertsfamilie, og tips til 
hvor man kan få støtte. Kommunikasjon er viktig og hadde forskjellige aktiviteter 
med dette som tema. 
 
Forhåpentligvis er deltagerne litt bedre forberedt på hva de kan forvente seg, men 
mest av alt håper jeg de gleder seg til å dra på tur. Det kommer til å bli en knall 
opplevelse! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSMØTE 
 
Deltagerne på kurset 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. 

 

 

Arranger gjerne IFYE cafe andre steder også. Gi beskjed til en i styret så kan vi 

sende ut invitasjon gjennom Facebook og evt sette inn dato og sted i IFYE nytt. 

IFYE cafe i Drammen. 

18 mai ca kl 19 blir det IFYE cafe i Drammen.  

Dette blir på Jonas B. Gundersen som ligger øverst på Bragernes Torg i 
Drammen, med kort vei til kollektivknutepunker og parkering.  

IFYE cafe er en god grunn til å ta seg litt fri fra eksamenslesing eller gå litt 
tidlig fra jobb. 

Her er det kort vei både fra Oslo, Vestfold, Kongberg og mange andre steder i 
Norge… For de som bor litt lengre unna, ta Fly til Torp og Torp ekspressen 
stopper i Drammen. 

Styret håper å se mange ny og gamle medlemmer på årets første IFYE cafe!  

 



IFYE-MOTTAK 24.-26.JUNI – 2011 

IFYE-mottak blir i tradisjon tro arrangert for årets innkommende IFYER! 

I år leier vi store rom på Perminalen (ikke langt unna Stortinget).  

De åtte innkomne IFYE-ene kommer i løpet av fredagen.  

Mer info om opplegget vil ligge på facebook-eventen når dette er klart. 

Både Anette, Anders og Maren i fra styret kommer til å være med hele helga. Så gi 

beskjed om du vil være med å hjelpe til eller bare komme på besøk 

Bli med og gi årets IFYE-er en fin mottakelse! Meld deg på facebook-eventen. 

Anette er kontaktperson om noen skulle lure på noe: 

Epost: anettep76(@)hotmail.com   

mobil: 95787127 

         Innkommende IFYE-er 2010 

INNKOMMENDE IFYE-ER 2011 

I år får vi åtte IFYE-er på besøk i Norge, og de skal være her i alt fra 3 uker til 6 

måneder! De som kommer i år er: 

Navn      varighet på oppholdet:  

Sam fra England    8 uker 

Jessica fra Tyskland    3 mnd 

Barbra  fra Østerrike   3 uker 

Michelle  fra USA    8 uker 

Karen fra Costa Rica   6 mnd 

Karla fra Costa Rica     6 mnd 

(Jente) fra Taiwan    3 mnd 

(Jente) fra Taiwan    3 mnd 

 



VIL DU VÆRE VERTSFAMILIE I ÅR??  

Alle IFYE-ene trenger en fin familie eller ”familie” å bo hos mens de skal oppleve vårt 

fantastiske land og kultur! Mest sannsynlig så får de med 6 måneders opphold tre 

forskjellige fylker (8 uker i hvert fylke), de med 2 og 3-måneders opphold får to 

fylker for at de skal få se litt mer en ”en del” av Norge! Derfor trenger 4H frivillige 

som kan la disse flotte ungdommene bo hos seg i et par uker eller mer, alt etter 

som! Ta kontakt med ditt fylkeskontor snarest, og si: Jeg kan være 

vertsfamilie i år!! 

For alle oss som har vært ute på tur selv, vet vi hvor hyggelige folk vi har møtt på, 

og hvor takknemmelige vi var for å få bo hos dem og oppleve deres hverdag, så her 

har vi en super mulighet til å gi noe tilbake til noen som er kjempespente på hvordan 

dette kalde, vakre landet er!  

Personlig skal jeg være vertsfamilie sammen med min kjære samboer i ei lita leilighet 

i Oslo, så her er ingenting umulig folkens. Bare gjør oppholdet deres innholdsrikt!   

Tenk på at bare en tur med toget er en ny opplevelse for Costaricanerne.. Så lite kan 

bety så mye, ikke glem det!               - red- 

 

VELKOMMEN TIL ÅRETS HØSTTREFF! 

Hipp hurra! Årets høstreff er under planlegging! Sett av helga allerede nå, for dette 

blir en super helg!  

Tid: 9.-11.spetember 2011 

Sted: Stavanger, på et hotell i sentrum 

Oppmøte i Stavanger fredag kveld, og vi tar felles middag ute på byen når alle har 

kommet. Alle IFYE-ene som er igjen kommer for å ta siste helg i Norge sammen med 

oss! (for de som skal være der i tre måneder)  

Lørdag tenker vi å ta en tur til Prekestolen som er et stort turistmål i Stavanger, eller 

så kan dere velge å dra med Cruisebåt på Lysefjorden. Hvis været blir dårlig drar alle 

på båttur i stedet. Det er også muligheter for litt shopping og/evt et besøk på norsk 

oljemuseum. På kvelden blir det felles middag.  

Pris kommer senere med mer info i egen invitasjon! 

Sett av helga alle venner, dette blir gøy!  



REBUS 

Hint: to ord er for lite for korrekt svar   

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar sendes til Anette på facebook eller mail: anettep76(@)hotmail.com innen 1.juli. 

Fin premie loves!  

 

SMÅPLUKK: Redaktøren tok seg en liten frihet i å søke på NIFYEA på Google, der 

finnes blant annet disse… 

   


