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LEDEREN HAR ORDET!
Tusen takk for et fantastisk innreise– og utreisekurs. I år skal 7 4H’ere ut på IFYE-
eventyr. Det var veldig trivelig for oss i NIFYEA å bli kjent med dere på kurs. Jeg 
ønsker dere en fabelaktig tur. Videre fikk vi på kurset høre om spennende opplevelser 
fra fjorårets IFYE-utveksling. Vi fikk blant annet se bilder fra opphold i Østerrike. 

Innreise- og utreisekurset har i de senere år blitt arrangert sammen med 
styrekonferansen med stort hell. Nytt av året er at også USA-utvekslingen var med på 
dette samarbeidet. Vi håper det har ført til nye vennskap, og at deltakere både på 
styrekonferansen og USA-utvekslingen har fått bedre kjennskap til IFYE-
utvekslingen, og dermed blitt inspirert til å reise ut som IFYE i fremtiden.

Neste arrangement i NIFYEA er mottakshelga i Oslo. Vi gleder oss til å ta i mot 11 
reiselystne IFYE’er som er klare til å oppleve et lite stykke Norge. 

I juli blir det både europeisk konferanse i Skottland og nordisk leir i Finnland. I fjor 
reiste en god gjeng til Tyskland. Jeg håper like mange tar turen til Elgin som ligger i 
whiskydistriktet «Speyside», i kort avstand fra det skotske høylandet. 

Årets største happening er høsttreffet i Bodø. På høsttreffet kan vi lokke med RIB-tur 
på verdens kraftigste saltstrøm, badestamp og overnatting på Landego fyr. Som i fjor 
blir det også årsmøte. Vi håper at arrangementet kan bidra til at flere av våre 
medlemmer deltar på årsmøtet. Som høsttreff tidligere, satser vi på å oppleve alt det 
spennende området har å by på.

Videre vil jeg benytte anledningen til å takke alle som har spredd informasjon om 4H 
sitt fantastiske IFYE-program. Det har som nevnt gitt gode resultater. For å fortsette 
denne trenden håper jeg hvert medlem i NIFYEA forteller minst en ung 4H’er om 
mulighetene til å oppleve verden med 4H.  

Vårhilsen fra Anne Britt Gravermoen



DETTE HAR SKJEDD SIDAN SIST
IFYE-kafé i Horten

Sidan vi allereie var ein gjeng på styremøte hos Janne i Horten arrangerte vi 26. april 
likegodt IFYE-kafè på verandaen. Vi koste oss i vårsola med kaffi og gulrotkake.

Informasjon om IFYE-programmet på DAF-
instruktørkurs 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, USA-
utvekslingen, 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 DAF-instruktørkurset, og håper at flere ble 
inspirert til å dra ut med 4H.
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God tur  ☺

Visste du at...

> Anne-Britt har 
dopapir inkludert i 
husleiga...?



God påsketur,
aldri sur!



 

 

 

 



Inn- og utreisekurs 2015

6.-8. mars vart årets IFYE inn- og utreisekurs arrangert saman med styrekonferansen 
til Norske 4H-alumner og utreisekurset til USA-utvekslinga på Preståsen skole i 
Nannestad.

Ein gjeng spente utreisande fekk mange gode råd og tips med på vegen frå fjordårets 
IFYEar, nokre gøyale historier fekk vi òg høyre. I år er det sju nye IFYE-ar som skal 
på utveksling til seks land i tre verdsdelar, og vi gler oss allereie til å høyre nye 
historier om opplevingane deira. Dei utreisande er Sigrid Sløgedal Løvland (Jamaica),
Benedicte  Wærstad (Jamaica), Eva Hodnefjell (Taiwan), Ronja Aanes (Nord-Irland), 
Siv Iren Serigstad (USA-Colorado), Kåre Gunnar Fløistad (Skottland) og Ragnhild 
Raknerud (Sveits).

Alle tre kursa var sjølvsagt samla til alle måltida og den til sosiale delen felles. Vi har 
leika oss med oppgåver i snøen, kosa oss med god 4H-stemning utover seine kveldar 
med kortspel og lite søvn, og ete nybaka rosinbollar til lunsj.

Foto frå laurdagens uteaktivitet.

På framsida ser du nokre av årets deltakarar (fire utreisande, ein innreisande og ein 
arrangør) og NIFYEAs banner med handtrykk, namn, land og reiseår.



FORVENTNINGAR
Jamaica

Mitt største planlagte  eventyr så langt 
er at jeg skal til Jamaica på IFYE-utveksling 
i sommer. I to måneder skal jeg bo i 
vertsfamilier, ta del i deres hverdag og 
lære mye om Jamaicas kultur og levemåte. 
Jeg gleder meg masse, samtidig som jeg 
er veldig spent på hvordan dette skal gå. 

Jeg har aldri vært så langt hjemmefra før, og aldri vært så lenge borte fra mine kjære, 
og aldri vært nødt til å snakke noe annet enn norsk for å komme meg fram i verden så 
lenge som to måneder. Disse tingene, og mye mer gjør meg både litt skremt og veldig 
glad. 

Jeg håper jeg får se Jamaicas kultur, og se hvordan er fra innsiden. Hvilke nyanser 
som finnes forbi å røyke hasj, reagge og Bob Marley. Jeg håper å se deres skikker, hva
som er annerledes, og hva som er likt. Jeg håper å lære mer om landbruket og maten. 
Jeg er veldig spent på hva slags mat de spiser, om jeg kommer til å like det eller ikke. 

Det er jo først og fremst veldig spennende at jeg får oppleve dette! Samtidig lurer jeg 
på hvordan det skal gå med lille meg der ute... Jeg kan bekymre meg for alt mulig, 
som sykdom, pakking, klima, økonomi og mye mer. Men jeg gleder meg likevel mer 
enn jeg gruer meg. 

Før, kanskje under, og høyst sannsynlig etter blogger jeg på 
www.norges4hblogg.blogg.no om opplevelsen. 

– Benedicte Adeline Wærstad  –

Sveits

Endelig skal jeg snart på et nytt eventyr, og denne gangen er det til Sveits. Som min 
forrige IFYE-tur til Nord-Irland, så går disse dagene med å ordne med reiseforsikring,
søke etter pengestøtte og ikke minst gå rundt å lure på hvordan kulturen og 
menneskene er i landet. Til forskjell for to år siden, så har jeg ikke bekymret meg så 
veldig mye om turen. Bekymringer jeg hadde var hvordan familiene ville ta imot meg,
hva jeg skulle pakke, om mine engelskkunnskaper ville være forståelig nok. 
Disse bekymringene har jeg ikke opplevd noe særlig i år. Jeg har rett og slett vært 
ganske rolig og brukt en del tid på å mimre tilbake til alle opplevelsene jeg opplevde i

https://www.facebook.com/benedicte.adeline
http://www.norges4hblogg.blogg.no/


Nord-Irland. Følelsen jeg prøver å beskrive kan sammenlignes med 4H-leir. Den aller 
første leiren så ligger det mye spenning og mange tanker om praktiske ting for leiren. 
Ved seinere 4H-leirere så er tankene mer rettet mot hva man kan gjøre og glede seg til
å oppleve mange av de samme opplevelsene på tidligere leir.

 Foreløpige tanker for turen til Sveits: 
 Støvler skal ikke være en del av pakkelisten - det er bare mye styr å ha med 

seg
 Kjøpe et nytt kamera – speilreflekskamera var litt upraktisk til en lengre tur
 Lese meg litt opp på jordbruket, kulturlivet og politikk i Sveits.
 Friske opp igjen skoletysken min
 Hamstre en del flagg, melkesjokolade og kanskje brunost 
 Glede meg til å få mer informasjon om selve turen, og planlegge mer praktiske

ting seinere. 

Helt til slutt vil jeg vise en morsom ting ved mine forberedelser. Årets IFYE-kort har 
med uhell blitt avbildet av feil person. 

– Ragnhild Raknerud –



KVA SKJER I 2015?
 IFYE-mottak

19.-21. juni i Oslo

 4H nordisk leir 2015
23.-30. juli i Hyvärilä, Nurmes , Finland

 Europeiske konferanse 2015
15.-22. august i Elgin, Skottland

 Høsttreff og årsmøte
4.-6. september i Bodø
Hold av helga allerede nå, be med deg kjæreste, samboer, ektefelle eller hva 
det matte være – dette blir ei super helg uansett!

 IFYE-kafèer –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.

IFYE-mottak

Nå er det snart klart for å ta imot årets innreisende IFYE-er igjen. Fredag 19. juni 
strømmer de på. Hele 10 av 13 eventyrlystne IFYE-er kommer til Oslo denne dagen. 
Vi skal som vanlig ha litt sightseeing i vår kjære hovedstad i løpet av helga. Så 
dersom noen av dere er i området så er det bare å ta kontakt med Maren eller Janne i 
styret. Vi setter stor pris på at dere vil hilse på!

Vi vil gjerne invitere de av dere som har mulighet fredag kveld til å bli med oss og 
spise middag på Olivia på Aker Brygge. Vi bestiller bord til kl. 18.00, og så ser vi an 
hvor lenge vi blir sittende. Veldig fint om dere kan si fra i god tid om dere vil være 
med, sånn at vi får bekreftet antall for restauranten. Send gjerne en melding til Janne 
om dette, på nr. 90619998, eller på facebook.

Håper vi sees J
   



Nordisk leir i Finland

Årets IFYEer har fått tilbud om å delta på nordisk leir i Nurmes, Finland dersom de 
selv dekker dette. Fem IFYEer blir dermed med på årets storleir. 

---

Nordic 4H Camp is organized from 23rd July to 30th July 2015 in Hyvärilä 
Youth centre, Nurmes.
Action in stunning
surroundings! A chance
for each camper to
explore her/his strengths
in good company. The
camp area will never
rest, it will be a hub for
learning and sharing.

A once in lifetime
experience you can’t miss.
We Wish you warmly
welcome to Hyvärilä
international Youth centre
in Nurmes. Camp theme is
4H MOVING THE
WORLD.

There is a tradition of organising 4H camps every second year by Danish, Norwegian,
Swedish and Finnish 4H organisations. Camp is rotating from one country to another. 
Usually it gathers together a group of 1000 – 1500 young people. The Finnish 4H 
Federation invites cordially a camp delegation to Nordic camp which will be held in 
Finland in July 2015.

The group need to pay their own travel expenses to 
Finland. Camp fee will cover tent place, breakfast, 
lunch and dinner, programme including workshops, 
trips and excursions.



Påmeldingsfristen for Europeisk konferanse i 
Skottland er 15. mai!

The Scottish Committee are delighted to invite you to the 57th IFYE Conference to be
held at Gordonstoun School, Duffus near Elgin, which is situated in Morayshire 
[approx 36 miles (58 km) from Inverness and 64 miles (100 km) from Aberdeen]. The
date for the conference is 15th - 22nd August 2015, and the price is  £420 sterling per 
person. 

The programme includes i.e. visit to Glenville distillery, Fochabers Fiddlers, a day in 
host families, forts,  castles, farms, fish n' chips, sailing Loch Ness, not forgetting the 
social evenings! For more information please visit http://www.ifyescotland.co.uk 

Vi satser på godt oppmøte fra Norge på årets konferanse!

Husk påmeldingsfrist 15. mai.

http://www.ifyescotland.co.uk/


	  
Styret	  i	  NIFYEA	  har	  den	  glede	  å	  invitere	  deg/dere	  til	  høsttreff	  i	  	  
Bodø	  4.-‐6.september!	  Her	  ligger	  verdens	  sterkeste	  tidevannstrøm,	  
Saltstraumen.	  Frister	  det	  å	  møtes	  for	  å	  spise	  middag	  i	  et	  fyr,	  og	  få	  
kjøre	  RIB	  i	  Saltstraumen?	  Da	  må	  du	  benytte	  anledningen	  til	  å	  komme	  
på	  høsttreff	  så	  du	  får	  treffe	  kjente	  og	  ukjente	  IFYEer	  og	  vært	  med	  på	  
årsmøte	  i	  NIFYEA	  som	  i	  år	  holdes	  på	  Landego	  Fyr!	  Vi	  har	  jobbet	  for	  å	  få	  
gode	  priser,	  og	  det	  har	  resultert	  i	  en	  prispakke	  med	  mye	  for	  pengene.	  
Meld	  deg	  på	  snarest	  da	  vi	  har	  reservert	  24	  sengeplasser	  i	  både	  dobbeltrom	  og	  
tremannsrom.	  Førstemann	  til	  mølla!	  
	  

	  
	  
Fredag	  har	  vi	  satt	  sen	  ankomst	  og	  middag	  ved	  Restaurant	  Bjørk.	  Vi	  skal	  bo	  på	  
Skagen	  Hotel	  fra	  fredag	  til	  lørdag.	  Lørdag	  sjekker	  vi	  ut	  fra	  hotellet.	  For	  de	  som	  
ønsker	  det	  er	  det	  mulighet	  til	  å	  melde	  seg	  på	  tur	  med	  RIB	  på	  Saltstraumen	  
for	  500kr	  pr	  pers.	  Dette	  er	  en	  svært	  unik	  og	  spennende	  tur	  som	  gjør	  at	  du	  får	  
oppleve	  Saltstraumen	  på	  en	  helt	  annen	  måte	  enn	  fra	  land.	  En	  transportbåt	  fører	  
oss	  ut	  til	  Landego	  Fyr,	  etter	  de	  som	  har	  vært	  
på	  RIB	  er	  kommet	  tilbake	  til	  Bodø.	  	  
	  
Høsttreffet	  vil	  også	  denne	  gangen	  bli	  
kombinert	  med	  årsmøte	  med	  følgende	  fin	  
årsmøtemiddag	  på	  lørdag	  kveld	  på	  
Landego	  Fyr,	  samt	  mulighet	  for	  
badestamp	  i	  velværeavdelingen	  	  
	  
Søndag	  etter	  frokost	  tar	  båt	  tilbake	  til	  
Bodø,	  	  
hvor	  vi	  utforsker	  byen	  og	  	  
spiser	  lunsj	  før	  vi	  reiser	  hjem	  igjen.	  	  
Vi	  sees	  i	  Bodø!	  

Velkommen	  til	  høsttreff	  i	  Bodø	  4.-‐6.sept.	  

	  Pris	  medlemmer	  :	  1450kr	  	  
Ikke-‐medlemmer:	  2450kr	  	  
(+	  RIB	  kr	  500)	  
NIFYEA	  sponser	  som	  vanlig	  
1000	  kr	  av	  totalkostnaden	  for	  
overnatting,	  aktiviteter	  og	  
mat	  til	  våre	  medlemmer.	  
(Drikke	  til	  maten	  betaler	  hver	  
enkelt.)	  

	  



Transportforslag (mulig endringer) 
Fly: 
Er du under 26 – ungdomsbilletter finnes nå både hos SAS og Norwegian 

 

Oslo-Bodø (Norwegian) 17:45-19:15 

Bodø-Oslo 
15:30-17.00 

 
Trondheim- Bodø  Bergen – Bodø Kan være billigere å fly via 

Oslo.  
 
Tromsø-Bodø Bodø-Tromsø 16:30-17:20 15:15-16:05 

 
Tog:  
(husk muligheten for minipris fra 249,-) 

 

Trondheim-Bodø 
07:38 –17:28 

evt 

23:40 –09:15 

Bodø-Trondheim 
12:27 – 22:05 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Årsmøtemiddage
n 

Vi	  får	  vår	  egen	  ko
kk	  på	  Landego	  Fy

r.	  

Kokken	  er	  velkjen
t	  for	  sine	  

fiskeretter	  og	  til	  d
ere	  tilbereder	  han

	  

en	  rekke	  varme	  og	  kalde	  retter.
	  

Fiskesuppe,	  solom
arinert	  hvalkjøtt,	  

skalldyr,	  steinbit,	  
havtapas	  med	  mer.	  	  

	  
Etter	  maten	  blir	  det	  sosia

lt	  samvær	  i	  

vår	  velværeavdel
ing	  med	  

badestamp.	  	  

	  



Årsmøte NIFYEA 2015

6. september 2015, Bodø kl. 13:00

Informasjon
Årsregnskap, årsmelding, innkomne saker, årsplan,
valgkomiteens innstilling og eventuelle vedtektsendringer vil
i henhold til vedtektene § 6 tredje ledd være tilgjengelig for
våre medlemmer på NIFYEAs nettsider minimum 4 uker før
årsmøte, dvs. fra og med 7. august 2015. I tillegg kommer også årboken til å ligge på 
nettsiden fra og med samme tidspunkt.
Det fremgår av årsmøteprotokollen fra 2014 at årsmeldingen for 2014 ble «godkjent 
med gitte endringer og forbehold om at styret legger til eventuelle arrangementer før 
årsskiftet». Årsmeldingen for 2014 er oppdatert med eventuelle arrangementer før 
årsskiftet og kommer til å ligge tilgjengelig på NIFYEAs hjemmeside i god tid før 
årets årsmøte.

Saksliste 

Velkommen og åpning av møtet (leder)

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste (leder)

Sak 2: Konstituering (leder)
2.1 Godkjenning av frammøtte deltagere
2.2 Valg av møteleder.
2.3 Valg av referent. Styrets forslag: nestleder i NIFYEA
2.4 Valg av tellekorps

Sak 3: Valg av to møtedeltagere med stemmerett til å skrive under protokollen

Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2015 (leder). 

Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet og revisjonsrapport for:
5.1 NIFYEA drift 2014 (kasserer) 

Der fremgår av årsmøteprotokollen for 2014 at daværende kasserer Ragnhild Strand 
gjennomgikk det foreløpige årsregnskap for 2014. Regnskapet ble ikke vedtatt av 
årsmøtet siden regnskapet følger kalenderåret og dermed ikke var avsluttet da 
årsmøtet ble avholdt i september. Godkjenning av årsregnskapet for 2014 er derfor 
gjenstand for behandling av årets årsmøte.

5.2 Konferansefondet 2014 (kasserer)
Det fremgår av årsmøteprotokollen av 2014 at godkjenning av regnskapet for 
konferansefondet for 2014 skal behandles av årets årsmøte siden også dette 
regnskapet følger kalenderåret.

Sak 6: Gjennomgang av foreløpig årsregnskap for:
6.1 NIFYEA drift 2015 (kasserer)
6.2 Konferansefondet 2015 (kasserer)



Sak 7: Evt. vedtektsendringer

Sak 8: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2016 (leder)

Sak 9: Økonomi 2016
o Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2016 (kasserer)

Sak 10: Europeisk konferanse i Norge. 
   10.1 Behandle forslag til komite for videre planlegging av europeisk 
konferanse i Norge.

Sak 11: Informasjon om hjemmesidene 

Sak 12: Valg av styre (valgkomitéen)

Styret september 2015 – september 2016

Leder: Anne Britt Kihle Gravermoen (valgt for ett år i 2014, på
valg)
Nestleder: Janne Berget (valgt for to år i 2014, ikke på valg)
Kasserer: Anders Påsche (valgt for to år i 2014, ikke på valg)
Sekretær: Ragnhild Strand (valgt for et år i 2014, på valg)
Styremedlem: Maren B. Myrvold (valgt for to år i 2013, på valg)
Varamedlem: Tone Margaret Ødegård (valgt for ett år i 2014, på valg)

Valgkomiteens innstilling til nytt styre: 
Leder: 
Nestleder:       Janne Berget (valgt for to år i 2014, ikke på valg)
Kasserer:       Anders Sørenmo Påsche (valgt for to år i 2014, ikke på valg)
Sekretær:
Styremedlem: 
Varamedlem: 

Revisor: Kari (valgt for to år i 2014, ikke på valg)

Valgkomiteen september 2014- september 2015: 

Anette Paulsen (leder av valgkomiteen, valgt for to år i 2013, på valg)
Georg Rønning (valgt for to år i 2014, ikke på valg)
Malin Thoug (valgt for et år i 2014, på valg)

Styrets innstilling til ny valgkomite: 

Georg Rønning (valgt for to år i 2014, ikke på valg)



NYE NETTSIDER

Helt siden årskiftet har 4H Norge ventet
på nye nettsider, men det ser ut til at de
lar vente på seg. Leverandøren har lovt
oss nye sider gang på gang, men de er
tydeligvis (som dere sikkert har merket)
fortsatt ikke klare. 

Planen er at IFYE-programmet og
NIFYEA skal få en fane under 4h.no, 
noe som gjør det enklere å samkjøre
informasjonen som ligger ute. Da vil
både NIFYEA og den internasjonalt
ansvarlige fra 4H Norge ha tilgang til å
redigere de samme sidene, så veit vi at
kun én versjon ligger ute.

Nå har vi fått en ny dato for de nye nettsidene, og vi håper at de er oppe om ikke så 
altfor lenge. *Krysser fingrene*  

På de nye sidene skal vi prøve å få inn enda flere bilder, så styret bli svært takknemlig
om dere har noen artige bilder fra IFYE-oppholdene deres! Vi ønsker å få inn bilder 
fra alle de ulike IFYE-landene, og gjerne bilder fra konferanse, vertsfamilier og andre 
IFYE-situasjoner. De kan sendes til styret@ifye.no

mailto:styret@ifye.no
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