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LEDEREN&HAR&ORDET!&&&!
!
!
Tusen takk for å ha blitt valgt som leder av NIFYEA – foreningen for over 
gjennomsnittlig reiselystne 4H’ere. Det kribler i magen hver gang jeg hører om de 
nye reisemålene til medlemmene. I år arrangeres det europeisk konferanse i Wales, og 
verdenskonferanse i eksotiske Thailand. Noen har allerede meldt seg på, mens andre 
nærmest står og spinner foran arbeidsgiver for å få ferie til å dra til Thailand. I tillegg 
arrangeres årets høsttreff i Bergen !  
 
Det er ikke bare NIFYEA-medlemmer som er reiseklare, for første gang på flere år er 
alle utreiseplassene fylt opp. I år skal 11 eventyrlystne 4H’ere på IFYE-utveksling. 
Jeg ønsker alle utreisende en fantastisk tur !  
 
Videre vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har spredd informasjon om 
våre fantastiske IFYE-program. Det har som nevnt gitt overveldende resultater. For å 
fortsette den gode trenden skal NIFYEA ha stand med artige aktiviteter på åpen dag 
på nordisk leir i Vestfold. Jeg håper både nye og gamle reiselystne 4H’ere kommer 
innom.  
 
I år kommer det sju IFYE’er fra resten av verden til 4H-landet Norge. Jeg håper alle 
bidrar til at de får fantastiske opplevelser her. 
 
 
Anne Britt Gravermoen 
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ÅRSMØTEREFERAT!NIFYEA'2013!
24. februar 2013, Preståsen skole, Nannestad 
 
Dagsorden 
10.00 Styret møtes 
11.00 Årsmøtet begynner 
13.00 Lunsj 
 
Saksliste  
Velkommen og åpning av møtet (leder) 
Godkjent. 
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste (leder) 
Godkjent. 
 
Sak 2: Konstituering (leder/møteleder) 
1 Godkjenning av frammøtte deltagere :  

Ragnhild Strand, Ingrid Sælebakke Jacobsen, Eva Marie Meådal, Ida 
Kristin Gravermoen, Olaug Brevik, Anne Britt Gravermoen, Janne 
Berget, Julie B. Tøllefsen, Øystein Sælebakke Jacobsen, Malin Thoug, 
Tone Margaret Ødegård, Caroline Hafnor Bøhn, Ragnhild Raknerud, 
Anders Påsche, Kirsten, Ida Staberg Gravås, Georg Rønning, Mari 
Kindsbekken, Marianne Hjerpseth, Anette Paulsen. 

2 Valg av møteleder. Thor Grosås. Vedtatt. 
3 Valg av referent. Styrets forslag: sekretær i NIFYEA. (Maren Brekkvassmo 

Myrvold) ingen stemmer i mot. Vedtatt.  
4 Valg av tellekorps : Mari Kindsbekken, Georg Rønning og Anders Påsche. 

Vedtatt. 
 
Sak 3: Valg av to møtedeltagere med stemmerett til å skrive under protokollen 
Malin Thoug og Anne Britt Gravermoen. 
Godkjent. 
 
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2012 (leder). Årbok og 
årsmelding finnes  på www.ifye.no fra 1. februar.  
Godkjent. 
 
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet og revisjonsrapport for: 
 5.1 NIFYEA drift 2012 (kasserer)  
 5.2 Konferansefondet 2012 (kasserer) 
Ingen kontingent til EIFYEA i år.  
Fastrentekonto 3,6 % rente. Brukskonto 1% rente. 
Regnskapet godkjent. 
 
"
Kommentarer til konferansefondet. 
 
I konferansefondet har vi fått inn 8181,39 kr i renteinntekter. 5000 kr av disse 



inntektene overføres til NIFYEA til støtte for høsttreffet. Neste år regner vi med gode 
renter på en fastrentekonto, og at deler av renteinntektene kan brukes på høsttreff og 
støtte til konferanse.!

Sammendrag av regnskapet 
 Kontoer Utgifter Inntekter 

 Kontingent EIFYEA 0,00 0,00 
 Kontingent NIFYEA 0,00 0,00 
 4H Norge 0,00 30 000,00 
 Møter og administrasjon 20 361,40 0,00 
 IFYE-nytt 0,00 0,00 
 Materiell 2 670,00 0,00 
 Utreisekurs 0,00 0,00 
 Årsmøtet 575,30 0,00 
 Høsttreff 35 270,30 20 650,00 
 IFYE-kafé 1 400,00 0,00 
 Gebyrer 74,00 82,51 
 Konferansefond 0,00 5 000,00 
 Loddsalg div. arrangementer 0,00 0,00 
 Styrekonferanse 0,00 0,00 
 Diverse 173,00 110,00 
       
 Sum 60 524,00 55 842,51 
 Resultat (Underskudd/overskudd) -4 681,49   
   55 842,51 55 842,51 
 

        Kommentarer til regnskapet 2012 
I år har det ikke kommet noen kontingentinnbetalinger for EIFYEA. Det står oppført 
null på kontingent til NIFYEA fordi vi endrer føring av kontingent. Tidligere har vi 
ført kontingenten det året den har blitt beregnet for, mens det nå endres til å bli ført 
det året selve innbetalingen kommer. Fra og med 2013 vil det ha lite betydning for 
resultatet, mens det i regnskapet for 2012 ser ut som vi ikke har fått 
kontingentinntekter. Disse inntektene er egentlig ca 5000 kr. 
 
Fra 4H Norge søkte vi om 30 000 kr, og det har vi fått. Dette går til høsttreffet og 
rekruttering. 
Til møter og administrasjon hadde vi budsjettert med 20 000 kr, og brukte 20 361 kr. 
IFYE-nytt sendes nå ut elektronisk til de fleste medlemmene og er ikke en utgiftspost 
lenger. 
I år har vi kjøpt inn seks IFYE-flagg, som vi har planer om å ha med på våre 
arrangementer som rekrutteringsarbeid, og vi  skal selge ett til 4H Norge. 
 
Det har blitt arrangert to IFYE-kafeer i år hvor NIFYEA sponset 100 kr per person. 
Årsmøtet var sammen med inn-og utreisekurset og styrekonferansen til N4HA, så det 
blei  ikke store utgifter. Siden det var samtidig som inn-og utreisekurset, sendte 
NIFYEA ingen på styrekonferansen,men var kursholdere og teknisk komité. 
 
Årets store arrangement var høsttreffet, og det er også den største utgiftsposten. Vi var 
20 stykker på treffet, og her blei det 35 270 kr i utgifter som hovedsakelig er 
overnatting og mat, men også litt på aktiviteter som fjellheisen og Polaria. 
Underskuddet for treffet blei 14 620 kr som er litt mindre enn budsjettert. Deler av 
underskuddet dekkes av rentene fra konferansefondet, 5 000 kr. 



Resten av postene er renter og gebyrer, juletreffet som blei avlyst, diverseposten som 
hovedsakelig er registrering i Brønnøysundregisteret og feil i beregning av kontingent 
2011. 
Loddsalget blei glemt på både årsmøtet og høsttreffet. 
  
Resultatet for årets regnskap er et underskudd på 4681, og vi ender opp med en 
egenkapital på  
66 895,27 kr 
Sak 6: Innkomne saker, må sendes til styret innen 1. Februar 
Ingen saker.  
 
Sak 7: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2013 (leder) 
  

6. januar  Styremøte 
 22.-24. februar Inn/utreisekurs Nannestad 
 24. februar  Årsmøte 
 Mars/april  Styremøte 
 21.-23 juni  Mottak 
 25. juli-1.august Europeisk konferanse Wales 
 27.juli-3.august Nordisk 4H leir, Melsom 
 august    Styremøte 
 13.-15. september Høsttreff 
 12. -19. november Verdenskonferanse i Thailand 
 november/desember Julemøte 
 januar   Styremøte 
 februar/mars  Inn/utreisekurs og Årsmøte  

(Samtidig som N4HA  
    styrekonferanse. Dato settes senere) 
  mars/april  Styremøte 
 

Det kom forslag og ønske om å endre årsmøtedato. Egen dag med middag? Det er 
viktig å få med både nye og gamle medlemmer. Årsplan er godkjent, og det nye styret 
må vedta hvordan årsmøtet skal holdes neste år ved første styremøte.   

 
Sak 8: Økonomi 2013 
1 Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2013 (kasserer) 

Budsjett vedtatt. 
2 Kontingent 2013, foreslår å følge 4H Norge sine satser. Ingen innvendinger. 

Godkjent. 
3 Reiseutjevningssatser 2013, foreslår å følge 4H Norge sine satser. 

Godkjent.  
 
 

Budsjett 2013 
Kontoer Inntekter Utgifter Netto 

Kontingent EIFYEA  2 300 2 300 0 
Kontingent NIFYEA 5 152 0 5 152 



4H Norge 30 000 0 30 000 
Møter /administrasjon 0 20 000 -20 000 
IFYE-nytt 0 500 -500 

Materiell 500 0 500 
IFYE-kafe 0 3 000 -3 000 
Årsmøte 0 1 500 -1 500 
Høsttreff 25 000 45 000 -20 000 
Juletreff 0 500 -500 
Gebyrer 100 100 0 
Konferansefondet 7 000 0 7 000 
Diverse 500 1 500 -1 000 
Loddsalg 1 500 500 1 000 
Styrekonferanse 0 1 000 -1 000 
Konferanse 0 3 000 -3 000 
Sum 72 052 78 900 -6 848 

    
    Kommentarer til budsjettet 2013 

 
Kontingenten til EIFYEA går bare inn og ut, men vi budsjetterer med to nye 
medlemmer. I 2012 har vi hatt 56 medlemmer, som gir 5 152 kr i inntekter. Fra 4H 
Norge søker vi om samme støtte som vi har fått tidligere. På posten møter og 
administrasjon er det satt av 20 000 kr til å dekke utgifter ved styremøter. IFYE-nytt 
kommer hovedsakelig elektronisk, men det er noen som ikke står oppført med 
epostadresse.  
 
Vi har akkurat kjøpt nye flagg og reflekser som kan selges, og regner med litt 
inntekter på materiellposten.  
 
Vi håper på høy aktivitet i året som kommer, og setter av 3000 kr til IFYE-kafeer, 
1500 kr til årsmøtet, 500 kr til juletreffet og budsjetterer med ca 20 personer på 
høsttreffet. De to siste årene har høsttreffet vært vellykket og vi budsjetterer med et 
lignende opplegg i 2013. Rentene fra konferansefondet kan brukes til å dekke deler av 
arrangementet.  
 
Inn- og utreisekurset arrangeres samtidig som styrekonferansen, men vi håper på at 
noen f.eks. Fra det nye styret har lyst til å delta. 
 
Det er snakk om at Norge skal arrangere konferanse om 3-5 år, og før den tid er det en 
fordel om også nye IFYE-er har vært på Europeisk konferanse. Vi foreslår derfor å 
sponse IFYE-er som reiser på konferanse innen tre år etter hjemkomst, med 1000 kr. 
Og antar at det er tre stykker som reiser på sin første konferanse i 2013.  
 
Sak 10: Europeisk konferanse i Norge. Ønsker vi å invitere til ny konferanse i 
Norge.  

  I såfall når? 
Siste gang Norge arrangerte konferanse var i 2007. Det kommer ønsker fra 

EIFYEA om å komme med en invitasjon til konferanse. Det er vanlig at det der 
omtrent 150 deltagere. Derfor er det lurt å finne sted og tidspunkt som fungerer før 
årsmøtet vedtar om vi vil og kan invitere.  



 
Styrets innstilling:  
Styret er positiv til å arrangere IFYE konferanse om noen år, men ønsker å undersøke 
nærmere angående sted og tidspunkt før vi offisielt inviterer til ny konferanse. 
 
Styret foreslår derfor at det opprettes en komité, på 2- 3 personer, som det neste året 
ser på aktuelle steder. Det legges da frem en innstilling på årsmøtet i 2014.  
!
Forslag(til(komite:'"
Anette%Paulsen%og%Hilde%W.%Riser.!

Georg Rønning vil også være med i komiteen som representant fra det nye 
styret. 
Komiteen er valgt. Sak godkjent.  
Sak 9: Valg (valgkomitéen) 
  
Leder: Anette Paulsen (Valgt for et år i 2012, På valg) 
Nestleder: Janne Berget (Valgt for 2 år, ikke på valg) 
Kasserer: Ragnhild Strand (valgt for to år, ikke på valg) 
Sekretær: Maren B. Myrvold (Valgt for 2 år i 2011, på valg) 
Styremedlem: Martin Noe Krakeli (valgt for 2 år i 2011, på valg) 
Vara: Mari Kindsbekken (Valgt for et år i 2012, På valg) 
 
Styret i NIFYEA er et arbeidende styre hvor medlemmene må ha reist som IFYE. 
NIFYEAs arbeid består blant annet i å være støttespillere for det internasjonale 
arbeidet til 4H Norge. NIFYEA arrangerer mottak av innreisende IFYEr og har 
delansvar for inn- og utreisekurs for IFYEr fra Norge. I tillegg er styret arrangør av 
ulike kurs og treff hvor IFYE-alumner møtes.  
 
Valgkomiteen har bestått av Julie Tøllefsen, Anders Stedding Kristiansen og Kari 
Beate Rygg.  
 
I rekrutteringsprosessen har valgkomiteen lagt vekt på at styremedlemmene, inkludert 
vara, forstår hva det vil si å sitte i styret i form av hva som kreves av tid og innsats. 
Normalt sett vil valgkomiteer vektlegge kjønn, alder og geografi til et slikt 
landsdekkende styre, men siden "poolen" av folk er begrenset, viser det seg vanskelig 
å legge stor vekt på slike ting. Derfor har vi vektlagt engasjement, tid og lyst i større 
grad. Vi er stolte av å kunne presentere styremedlemmer som vi mener kan gjøre en 
god jobb for Norske IFYE-alumner:  
 
Innstillingen er som følger:  
Leder: Anne Britt Gravermoen (ny, velges for ett år) Enstemmig. 
Nestleder: Janne Berget (ikke på valg) 
Kasserer: Ragnhild Strand (ikke på valg) 
Sekretær: Georg Rønning (ny, velges for to år) Enstemmig.  
Styremedlem: Maren Brekkvassmo Myrvold (ny, velges for to år, tidligere sekretær i 
styret) Enstemmig.  
Vara: Malin Thoug (ny, velges for ett år) Enstemmig.  
 
Revisor: Kari Bjørke (velges for 1 år) Gjenvalg. Enstemmig.  
 



Vennlig hilsen valgkomiteen til NIFYEA 
Julie B. Tøllefsen, Anders Stedding Kristiansen og Kari Beate Rygg 
!
Styrets innstilling på til ny valgkomite: 
Anders Stedding Kristiansen (ikke på valg) 
Anette Paulsen (Ny, velges for to år) Enstemmig.  
Maren Louise Fløistad (Ny, velges for et år) Enstemmig.  
Nytt styre og nytt valgkomite godkjent enstemmig. 
 
 
 
 
Årsmøtet  
 
Årsmøtet fikk mange oppmøtende, vi var glad 
og enige alle sammen. Vi tok opp diskusjonen 
om å arrangere Europeisk konferanse før 
verdenskonferansen i 2018. Årsmøtet satte opp 
en konferansekomite som skal finne aktuelle 
steder å holde konferansen på, og dette får vi 
svar på innen neste årsmøte.  
 
Etter møtet var over, spiste vi påsmurte bagetter 
og vi solgte masse lodd! Mange premier var det 
også.  
 
 
 
 
 
 

OBS! Endring av årsmøtested?? 
Det nye styret har nå tatt opp temaet om å legge årsmøtet 
til en egen helg der vi har årsmøtet på formiddagen og en 
hyggelig aktivitet, med påfølgende middag på kvelden. 
Styret kan holde det første styremøtet søndagen etterpå. 
I de to siste årene har årsmøtet blitt holdt på slutten av 
inn/utreisekurset ved Preståsen skole på Nannestad. 
Vi vil veldig gjerne vite hvordan våre kjære 
medlemmer stiller seg til dette, da vi er ute etter å få 
godt oppmøte på årsmøtet av bade nye og gamle 
medlemmer. 
Send oss en mail med ditt synspunkt til 
styret(@)ifye.no 
 
!

!
!



DETTE$HAR$SKJEDD$SIDEN$SIST! 
!
"
INN#OG#UTREISEKURS#2013#"
!
Den 22.-24. Februar ble det arrangert 
inn- og utreisekurs for årets og 
fjorårets IFYE-medlemmer, vegg i 
vegg med årets styrekonferanse i 
Nannestad. Helga gikk med til å bli 
kjent med hverandre, snøballkrig, quiz, 
god mat, bading og leik, i tillegg til å 
enten utlevere eller motta en hel haug 
med informasjon alt etter som om man 
var inn- eller utreisende. Etter oppsatt 
program fikk deltakerne på begge sider 
av veggen lov til å slappe av med spill 
og kveldskos før behovet for søvn 
meldte seg. 
 
 
I år er vi en stor gjeng som skal dra til alle 
verdens hjørner, hele 11 stykker! Fylker over hele landet er representert, fra Troms i 
nord til Aust-Agder i sør. Reisemålene i år er Australia, Taiwan, Sveits, Nord-Irland, 
Storbritannia, Costa Rica, Tyskland, Østerrike og USA. I løpet av helga har vi blitt en 
sammensveisa gjeng som alle gleder seg utrolig mye til å dra til sine respektive land.  
 
Både kursholdere og innreisende var veldig behjelpelige med spørsmål, og fortalte 
mer enn gjerne om sine opplevelser i utlandet med et engasjement som bare en 4H-er 
kan utstråle. Det ble også avholdt årsmøte i NIFYEA i løpet av søndagen, med den 
obligatoriske loddtrekningen i etterkant.   
 

Nå gjenstår bare bestilling av flybilletter 
og ca. tre måneder med sommerfugler i 
magen før årets IFYE-utreisende får 
oppleve et av sine største eventyr. Ønsk 
oss gjerne god tur hvis du treffer oss 
før den tid, og søk IFYE selv, så treffes 
vi på neste års inn- og utreisekurs!  
 
!
!

!
!

!
!

!
!

!

Alle$IFYEene$med$NIFYEA"medlemmene&
som$holdt$kurset!

Reiseklar hilsen fra IFYE-kullet 2013!



!
!
IFYEcafe)i)Oslo)en)fin)aprildag"
"
Det var NIFYEAstyret og den vittige Mari som tok turen til Café Sjakk Matt for å 
spise quesadilla med kylling og mangosalsa. Det var fantastisk godt. Når kaffen sto 
for tur og utfordringa kom om en firkløver i kaffen, ble vi tilbytt marihuana i kaffen i 
stedet. Men servitøren gjorde en veldig god innsats – se på bilde da vel ! 
 

 
Det var en fin kveld med mye latter og 
skravvel ! Kom neste gang du og da vel – og 
utfordre din barrista til å lage 4H-logo, og send 
inn bilde til oss. 
 
IFYE-cafeen glir over til å bli styremøte 
hjemme hos Maren. Nybakt eplekake med 
vaniljeis ble kveldsmat. Styret var effektive til 
langt på natt, og selv om ikke alle sov like 
mykt, stille eller kaldt var vi oppe og fortsatte 
planlegginga av sommeren som ingen IFYEer 
skal glemme.  
- Malin- 
"
"
"
"

"
Hørt%på%IFYEcafe%på%Café%Sjakk%Matt"
"
Mari%forteller%om%gårdagens%trening:!
!
Mari:&”…&da&hadde&vi&pauseaktivitet&for&rumpe&og&lår!”!
Litt$senere!
Janne:&”…&Å,&jeg&trodde&du&sa&pølseaktivitet,*og*jeg*skjønte*ikke*åssen*trening*det*
var.”!
Alle$bryter$ut$i$latter.!
Malin:'”Haha,'pølseaktivitet'for'rumpe'og'lår'du'liksom!”!
!
!

!
!
Kanskje(kan(vi(melde(om(IFYE"aspirantproduksjon-
etter$pølseaktivitet$på$treninga….?$Eller….?!
"
"

"



"
"
PRESENTASJON"AV"DET"NYE"STYRET"
"

Maren,'Janne,'Anne'Britt,'Georg,'Malin'og'Ragnhild!spiser&kake!"
"

"
"
"
"
"

"

“Liksomsjæfen”"

Janne%Berget!
USA$2008!
Fra$Oppland!
Bor$i$Kristiansand!

Soveposen(var(sist(på(inn"!og#

utreisekurset(på(Preståsen(skole.!

“Økonomisjæfen”"
Ragnhild)Strand!
Taiwan#2008!Fra$Buskerud!Bor$i$Trondheim!

Soveposen(var(sist(på(samme(

sted%som%siste%turen%til%soveposen%

til$Janne.!
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”Sjæfen”"
Anne$Britt$Gr

avermoen!

England/Scotland
/Wales"

2011!
Fra$Buskerud!
Bor$i$Oslo!
Soveposen(var(sis

t(på(!

hyttetur'på'Temp
elseter!

!

“Reservesjæf”"
Malin&Thoug!
USA#2012!
Fra$Hedmark!
Bor$i$Trysil!
Soveposen(var(sist(hos(
DAF"kurset'I'Telemark!

“Kakesjæf”"Maren&B.&Myrvold!
Costa&Rica&2010!Fra$Nord$Trøndelag!
Bor$i$Oslo!Soveposen(var(sist(på(siden(
av#Georgs#tomme#luftmadrass*på*STORkurs*i*
4HNT!

Vi#gleder#oss"til"et"herlig"år"sammen"i"styret"for"NIFYEA!!



KOMMENDE'ARRANGEMENTER"
 

!
IFYEmottak*21.!23.juni!2013"
"
"
Det$er$snart$på$tide$med$IFYEmottak$igjen,$og$i$St.Hans"helga&kommer&tre&jenter&
og#to#gutter#til#Norge.$Vi#skal#bo#på#Cochs#pernsjonat,"men"det"blir"byvandring,"
VG"lista&topp&20,!mye$kos,$kanskje$rekker$vi$både$en$tur$i$Oslofjorden$og$til$
Holmenkollen(hvis(det(blir(fint(vær!(!
!
Kom$å$spis$reker$med$oss$på$lørdag$kveld$da$vel$!!Da#skal#vi#være#i#hagen#til#
Anne$Britt,$og$der$har$vi$plass$til$mange!!
!
Maren&og&Anne&Britt&skal&være&ansvarlige&fra&NIFYEA,&og&vi&håper&at&mange&vil&
komme%innom%og%hilse%på%oss%i%løpet%av%helga!!!
Se#også#informasjon#på#facebook##der#har#NIFYEA#opprettet#arrangementer.#!
Send%oss%gjerne#ei#melding#om#du#kommer,#så#vet#vi#hvor#mange#vi#blir.#!
!
!
!
!
!
!
Program 
 
Friday 
7:00 pm: Supper, Aker 
brygge 
8:00 pm: Concert "VG-lista", 
Rådhusplassen 
 
Saturday 
8:00 am: Breakfast 
9:15 am: Sightseeing 
12:00 am: Lunch 
1:00 pm: Sightseeing 
4:00 pm: Spare time 
7:00 pm: Supper 
 
Sunday 
9:00 am: Breakfast 
10:00 am: Departure to host 
families 
!
"
"

ChaCha,%Allen,%Seline,%Devan%og%John%fra%fjorårets%IFYEmottak!



Europeisk*konferanse*i*Wales!25.juli!1.august!"
"
Dear IFYE’s; 
  
My name is Gerhard Steinberger from Austria and  I have been an IFYE to South 
Dakota, USA in 2001. 
It was really a life changing experience for me and I always look very jealous to the 
IFYE’s of the actual year and their - for sure -  fantastic time abroad. 
Since my trip to the US in 2001 I support the Austrian IFYE team and it was nice to 
see the IFYE family grow, furthermore it’s lot of fun and anyhow a very mind-open 
community; 
  
But that is not only in the own country - it is all over Europe – so therefore I would 
like to invite you to the European IFYE Conference, an event for former IFYE’s to 
support 
the exchange program and stay in contact with friends from all over Europe.   
It is a week full of old and new friends from all countries, languages & generations, 
simply a mixture of everything, and that makes it that special; 
next year it will be held in Wales  (http://ifye.osscltd.co.uk/welcome). 
  
During the conference you see and learn lots about the host country (traditions, 
tourism, agriculture, .. )  get in contact with local people from the area 
and in the evening the party gets started! 
  
One major issue is to involve former IFYE’s to the conference to increase the IFYE 
family; 
so have a look at the attachments & the youtube link   http://youtu.be/VCKJByREyg8 
  
there is also an extra benefit for all who will join their first conference and some pics from the last 
conferences are there also . 
  
  
I hope you start thinking about the next summer,  the conference in Wales 
2013  ..     and hopefully we meet us there! 
  
All in all a fantastic way to come around in a smaller 
getting world and  never forget:   
“Once an IFYE - always an IFYE”! 
  
  
Have a nice spring & 
cu in WALES  J 
  
Gerhard Steinberger 
   
IFYE Alumni Europe 
First vice president 
A-8720 Glein 1, Austria 
E-mail: gerhard.steinberger@s-tec.at 



Nordisk(leir(i(Vestfold("
"



"
Åpen%dag%på%Nordisk%leir!–!Ut#i#verden#med#4H! "
"
"

"
Onsdag 31.juli er det åpen dag på Nordisk 4H 
leir i Stokke i Vestfold.  
 
Der vil vi i NIFYEA ha en stand med noen 
aktiviteter for å rekruttere flere IFYE-er. Vi 
håper noen av dere andre IFYE-er har lyst 
til å ta dere en tur innom leiren denne 
dagen for å hilse på.  
Det er åpent og gratis for alle å ta seg en 
tur innom denne dagen. Dette er en fin 
mulighet både til å møte andre IFYE-er 
og til å rekruttere andre 4H-medlemmer 
til å dra ut i verden.  
I tillegg får dere også muligheten til å 

kikke rundt på det som foregår i leiren 
denne dagen. 

 
 

 
Velkommen! 

 
 
 
 
 
IFYEcafe)i)Trøndelag!"
"
I august blir styremøtet i Trøndelag, og i den anledningen blir det også IFYE-kafé. 
Det er foreløpig ikke bestemt hvor det blir, men hvis noen har noen preferanser, er det 
selvsagt mulig å påvirke oss! Kanskje lager de bedre 4H-kløver i kaffen i Trøndelag, 
enn hva de fikk til i Oslo på helgas IFYE-kafé der. Datoen vil bli publisert på 
facebook – så følg med. 
 
Vi håper å møte både gamle og nye IFYEer!  
"
!
!
!



VELKOMMEN(TIL(HØSTTREFF(I(BERGEN(13.!15.SEPTEMBER!!"
 
Vi har nå to år på rad arrangert høsttreff som en bytur hvor man blir kjent med byer i 
forskjellige deler av vårt langstrakte land. Både i Stavanger og Tromsø var det godt 
oppmøte, så vi håper årets tur også slår ann! 
 
I år er høsttreffet lagt til Bergen, Norges nest-største by omgitt av de syv fjell. 
Inspirert av tidligere år begynner vi med middag fredag kveld. Vi samles hilser på 
gamle kjenninger, blir kjent med nye og har en hyggelig aften. 
 
 
Planene for lørdag er en tur til Troldhaugen, litt utenfor selve bykjernen. Dette var 
nasjonalskatten Edvard Grieg sitt hjemsted, og er i dag museum. Her vil det også bli 
en lunsjkonsert som en introduksjon 
til Griegs musikalske rike.  
 
 
 
Deretter blir det byvandring. Her blir 
det mulighet til å se se seg om i byen, 
besøke bryggen i Bergen, handle 
eller slappe av etter eget ønske. 
Bergen har noe for en hver smak! 
Før dagen er over blir det også tid 
til en tur med Fløibanen før en 
bedre middag lørdag kveld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter frokost sønadag kan de som ønsker ta en tur på vil-vite senteret. En artig og 
engasjerende opplevelse. Se også informasjon på facebookarrangement. Invitasjon 
kommer i posten. 
 
Vi sees i Bergen! 



Verdenskonferanse+i+Thailand+11.!18.november!2013!!"
"
Det$er$flere$medlemmer$av$NIFYEA$som$er$veldig$gira$og$som$planlegger$å$reise$
til$Thailand$i$november(hvis(alt(klaffer(med(skole(og(jobb.(Hvis(noen(reiser,(så(er(
det$kanskje$enda$enklere$å$reise$sammen…?$Detta$blir$gøy!!
!
Gå#inn#på#www.worldifye2013.com!!
!

!
Påmeldingsfristen.er.30.september!!
Fra$1.mars"31.august'koster'det'550!US#dollar#–!det$er$ca$3200!NOK!
1."30.september)koster)det)600!US#Dollar#"!!ca#3500!NOK!
For$følge%koster%500!US#Dollar#uansett.!
!
Flybilletter)kan)fåes)helt)ned)til)under)2500)NOK)per)vei)Norge)–Bankok.'!
Hva$venter$du$på?$!!
!
!
!
!
!
!



!
!
!

!
!
!
!
En#morsom#IFYE!historie"
!
Det$er$ikke$alltid$bare$bare$å$reise$til$et$ukjent$land$og$fortelle$om$tradisjoner,$og$
spesielt'ikke'når'språket'ikke'er'flytende…!
Når$jeg$skulle$fortelle$min$første$vertsfamilie$om$17.mai"togtradisjonen,vi,har,i,
Norge,'begynte"jeg"med"å"slå"opp"”korps”"i"ordboka,"og"fant"ut"at"”corps”"var"det"
rette$ordet.$Jeg$visste$at$det$betydde$”lik”,$men$tenke$at$det$hadde$dobbel$
betydning…!
Jeg$skjønte$etter$hvert$at$det$ikke$passa$seg$med$”corps”$fremst$i$17.mai"toget%for%
liv$og$røre,$og$ikke$minst$musikk.$Vertsmor$begynte$etter$hvert$å$prøve$å$forklare$
at#de#antageligvis#ikke#kalte#det#for#”corps”,#men#jeg#innsisterte#på#at#det#sto#i#
ordboka!(Jeg(måtte(jo(etter(hvert(innse(at(de(kanskje(ikke(kalte(det(for(”corps”,(og(
at#jeg!hadde%fortalt%dem$at$fremst$i$17.maitoget$i$Norge$hadde$vi$LIK!!$Mye$rart$
kan$hende$når$man$er$ny$i$et$fremmed$land!$Hvilken$historie$vil$du$dele$med$oss,$
Siv$Halvorsen$–!Jeg$sender$stafettpinnen$til$deg!"Mvh"Malin"Thoug"(USA,"2012)!
 



Hva$skjer$i$2013?"
"

" IFYE!mottak&"
Oslo,"21."23.juni!
!

" Rekeaften(under(IFYEmottaket!22.juni&kl&19.00"
Adresse:'Vestgrenda'30'(Oslo)!
I"hagen"hos"Anne"Britt"(ved"dårlig"vær"–!rømmer%vi#inn#i#leiligheten#deres)!
!

" Europeiske"konferanse"2013"
Wales,"25.juli"–"1.august!
Se!mer!info!på!www.ifye.no!!
!

" 4H"Nordisk"leir"2013"
Melsom"i"Vestfold,"27.juli"!"3.august"
se!mer!info!på!http://www.thinklovedomove.com!!
!

" Åpen%dag%på%Nordisk%leir%2013"
31.juli(i(Melsom(i(Vestfold.!
Her$skal$NIFYEA$holde$stand,$slik$at$vi$kan$informere$om$IFYE"
programmet)og)forhåpentligvis)opprettholde)søkerinteressen.!
!

" Høsttreff!!13.!15.september!i""Bergen!
Hold%av"helga"allerede"nå,"be"med"deg"kjæreste,"samboer,&ektefelle&eller&
hva$det$måtte#være#–!dette#blir#ei#super#helg#uansett!!Invitasjon*kommer*
snarest'!
!

" IFYE%Verdenskonferanse%Thailand"
12."18.november"2013%!http://www.worldifye2013.com!!
!

" IFYE!cafèer!–der$du$bor.$!NIFYEA!sponser!med!opp!til!100,"!kr!pr!person.!
Eneste!krav!er!kort!referat!og!bilde!til!IFYEnytt,!kvittering!til!kassereren!
og!minst!3!deltakere!fra!NIFYEA.!

!
!

!
!
!
!
!
!
!

Maren&og&Malin&skriver&IFYE"nytt$en$sen$lørdagskveld,"etter"litt"kort"natt"i"
forveien:!(Skriver(IFYE"cafe"rapport&fra&april)!!
Malin&leser&og&Maren&skriver.&!
Malin:'“men'det'ble'en'marihuana'i'stedet…”!
Maren:!“kossn&i&hælsikke&skrives&de&da?”!
Malin:'“Je'vet'itte'je,'men'je'he'skreve'marihona!”!
!


