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I dette nummeret kan du lese om: 
• Melsom 2007 
• Mottak 
• Høsttreff 10. – 12. september 
• Konferanse i Nord-Irland 
• Landsleir  
• Reisebrev fra Costa Rica 
• IFYEeffekter 
• Intervju med IFYE fra Taiwan 
• Søknadsfrist IFYE 2007 er 15. november 
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Leiaren talar! 
No er hausten rett rundt hjørnet, og dei fleste av oss kan sjå 

attende på ein flott sommar, som gjerne har inkludert litt reising – 
vanskeleg å sitta stille for lenge om gongen for ein IFYE! Sjølv hadde eg 
ein utruleg eventyrleg og lærerik langtur til Nord-Norge – eg kan tilrå på 
det varmaste å få sett meir av vårt eige land, ikkje berre reise verda 
rundt! Reisa mi var reine IFYEopplevinga, for heile vegen budde eg 
heime hjå folk eg kjende frå før (direkte og indirekte gjennom 4H), og 
som vi alle veit så blir opplevinga ei heilt anna når ein reiser på den 
måten! 

Hausten kan ofte virke litt trist, etterkvart ganske grå, og det blir 
kaldare og mørkare. Likevel har eg alltid opplevd hausten som ei veldig 
konstruktiv tid. Spesielt når ein går på skule er jo dette tidspunktet for 
ein ny start. Men òg for andre er hausten ei bra tid for inspirasjon, nye 
idear og nytt pågangsmot. Ein får ei god dose energi om sommaren – 
solenergi og mange gode opplevingar å sjå attende på, og saman med dei 
flotte haustfargane og den friske lufta er dette noko som i alle fall får 
kreativiteten og pågangsmotet godt i sving hjå meg! 

Ein del av oss har hatt gode opplevingar på forskjellege 4H- og 
IFYEarrangement i sommar. Sjølv kosa eg meg veldig på landsleir på 
Sørlandet, der eg òg fekk gleda av å vera ein del i hop med årets 
innreisande IFYEr, og mange av dykk andre hadde etter det eg kan 
skjøne ei ellevill veke på konferanse i Nord-Irland! 

Styret har ikkje hatt ordinære styremøte sia sist, men vi har hatt 
sporadisk kontakt og arbeidsmøte i samband med arrangement som 
IFYEmottak og hausttreff, i tillegg til anna naudsynt styrearbeid. 

Då håpar eg at du kosar deg med det dette nummeret av 
IFYEnytt har å by på, mellom anna lesarstoff frå noko av det som har 
skjedd i sommar. Og for all del – les grundig informasjonen på side 3 og 
4 om det gromme hausttreffet vi ska arrangere i Ringsakfjelli 
(heimbygda mi ja… ☺) 8.-10. septæmber – vælkømmine ælle sommen, 
ser dekk dær!! 
 
Seinsammarhælsing krydra mæ litt 
høst-inspirasjon frå’n Ingebjørg 
 
Årsplan 2006 
September 
08 – 10   Høsttreff med konferansekomitémøte 
Oktober 
27-29 Styremøte i Bergen  
November 
15 Frist for å søke IFYEprogrammet  
Desember  
8 Juletreff 
31 Frist for innkommende saker til årsmøte 
Januar  
19-21 Styremøte i Trondheim 
Februar  
20 Innbetalingsfrist av medlemskontingent 2007 
 Utreisekurs 
Mars   
09 – 11 Årsmøtehelg i NIFYEA på Melsom  
10 Årsmøte i NIFYEA 
11 Styremøte for det gamle og nye styret 
11 Kakebakedugnad for konferansen 
 

 
Kontingent 
Har du husket å betale 
kontingenten for 2006? Det 
er ennå ikke for sent.  
 
200 kr for årsmedlemskap i 
NIFYEA 
110 kr for årsmedlemskap i 
EIFYEA 
1300 kr for 
livstidsmedlemskap i 
EIFYEA  
 
Pengene kan settes inn så 
raskt som mulig på NIFYEAs 
nye konto. 
 
NB! NB! NIFYEA har fått 
nytt kontonummer. Det er 
5081.07.51255 NB! NB! 
 
NIFYEA-STYRET 2006 
styret@ifye.no
Leder:   
Ingebjørg Øveraasen 
Hans Holmboesg. 18, rom 103, 
5007 BERGEN 
980 32 174 
ingebjorg.overaasen@online.no
Nestleder: 
Eirin Kristiansen 
Drotningsvikveien 90 F 
5179 Godvik 
913 64 115 
eirin_smiley@hotmail.com
Kasserer: 
Ann-Karin Aas 
Ravatseng  
8658 Mosjøen 
971 18 718 
ann_karinaas@hotmail.com
Sekretær:  
Bodil Pedersen 
Kirkegata 167,  
5525  HAUGESUND 
957 41 752 
52 72 13 97 Årsmøtepapirer 

2007 
Frist for 

innsending av 
årsmøtepapirer 
til årsmøtet 2007 
er 31. desember 

2006.

bodilp@gmail.com  
Styremedlem: 
Ingeborg Hjelt Kramprud 
Tidemannsgate 5D 
7030 Trondheim 
48006579 
ingeborg_hk@hotmail.com  
Vara: 
Jon-Kåre Solås  
c/o Johansen, Dagaliveien 54B 
0783 Oslo 
971 55 058 
jon.kaare.solaas@gmail.com
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HØSTTREFF STORSTILEN 08. – 10. SEPTEMBER 
Du er herved invitert til NIFYEA sitt høsttreff 2006! 

 
Vi kan friste med en særdeles spennende helg i uimotståelige omgivelser. Begivenheten finner sted i vakre 
Ringsakerfjellet, nærmere bestemt Storstilen. Her skal vi boltre oss i Guds frie natur, slarve om IFYE 
hendelser og idemyldre rundt konferansen. Vi skal kose oss med god mat og godt drikke, hyggelige IFYEer 
og spennende aktiviteter. Dette blir ei kjempehelg som du ikke kan gå glipp av! 
Overnatting: Hytta vi skal bo i kalles ”Bosoa” og har både hems og ”jomfrubur”, 2 seter utedo med 
kongebilder og er uten innlagt vann og strøm. Det er i tillegg et anneks som hører til og det vil også her være 
muligheter for overnatting. Vi har noen vanlige senger og noen madrasser på gulvet. De som er avhengige av 
å sove i seng for å være folk når de står opp får selvfølgelig første retten på sengene. De yngste og sprekeste 
tar med seg eget liggeunderlag og sover på hemsen eller i telt/lavvo utenfor, alt ettersom hvor mange 
påmeldte det blir. 
Mat & Drikke: Inkludert i prisen for helgen er alle måltider. Det vil bli mat av forskjellig kaliber, og 
garantert noe for enhver gane. Lørdag kveld vil det bli ost og kjeks som snacks på kvelden og om du/dere 
ønsker vin til dette må dere sørge for det selv. Har du noen allergier er det fint om du sier ifra på forhånd. Når 
det kommer til drikke kan vi by på freskt fjellvatn, kaffe, te, saft, melk og juice. Ønsker du/dere noe annet 
enn må dette medbringes av den enkelte. 
Klær: Det kan være lurt å ta med seg klær til all slags vær, og som erfarne 4H’ere skulle dette være i ren 
rutine. Hytta er godt isolert så man blir ikke sittende inne å fryse. Det vil bli IFYEbadstue, et fenomen som 
dukket opp på konferanse i Sigtuna, da finnene brakte med seg sitt kjennetegn på konferanse. Frøken Groseth 
var så heldig å få fatt i denne spesialiteten og det blir spennende å prøve ut badstuen. Ta med deg passelig 
påkledning til dette. 
Reise: Det er mulig å kjøre helt inn til hytta med bil, og de som har behov for kart får det tilsendt etter 
påmelding. Om du skal komme deg til treffet ved hjelp av kollektiv transport bestiller du billett helt frem til 
Moelv, der vil du bli tatt hånd om og fraktet til fjells (egenandel på 50 kr. til bom og bensin). Det er viktig at 
du melder ifra når du ankommer så tidlig som mulig. Prøv å finn et alternativ som gjør at du er i Moelv etter 
15.00. 
Påmelding: Påmelding skjer via e-post eller telefon til ansvarlig for treffet, Ingeborg Hjelt Kramprud 
(kramprud@stud.ntnu.no, eller 48 00 65 79), så fort som mulig og senest 31. august. Deltageravgiften er på 
400 kr. som du setter du inn på NIFYEA sin konto; 5081.07.51255, innen samme fristen som påmeldingen.  
Program:  
Fredag 
fra 16.00 Ankomst 

Det vil stå fremme mat som folk kan forsyne seg av etter hvert som de ankommer. 
fra 17.00 Hemmelig aktivitet som man må bli ferdig med innen lørdag kl. 16.00. 
  Bli kjent! 
20.00  Kveldsmat 

Utover kvelden vil det bli quiz og anna sosialisering. 
Lørdag 
09.00  Frokost 
10.00 – 13.00 Melsomvik 2007 
13.00  Lunsj 
14.00  Natursti  
16.00  Middag 
17.00  Hemmelig aktivitet 
20.00  Kveldsmat 

Også denne kvelden vil bli preget av IFYE-slarving, men med innslag av ost & kjeks, 
premieutdeling til naturstien og loddsalg samt en hemmelig aktivitet.  

Søndag 
09.00  Frokost 
10.00 – 12.00 Pakking, rydding og vasking. 
12.00  Lunsj   
13.00  Avreise fra Storstilen 
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De ulike konferansekomiteene har muligheter for å ha møter når det skulle passe dem, det skal være 
nok tid til slike ting i løpet av lørdagen.  
 
Huskeliste: 

• Sovepose • Varme klær • Innesko 
• Håndklær og kluter • Varme labber • Sitteunderlag 
• Liggeunderlag • IFYEbilder • Ting som illustrerer livet 

ditt det siste året, for  
• Badstuetøy • Penger til loddsalg       eksempel bilder 

 
I år har vi tre innreisende IFYEer som er i Norge når høsttreffet finner sted, og de vil selvfølgelig delta. Det 
er Hua-Chen fra Taiwan, Claudia fra Costa Rica og Jürg fra Sveits.  
Vi håper å se deg på høsttreff og gleder oss til noen fine dager i fjellet! 
Hilsen styret i NIFYEA ved ansvarlig for arrangementet Ingeborg Hjelt Kramprud  
 
IFYEmottak 2006  
Tekst: Jon Kåre Solås 

Årets IFYE program har 7 innkommende IFYEr og 21.-22. juni ble det arrangert mottak for de 4 som 
kom samtidig til Norge. Spesielt spennende var det å skulle ønske velkommen den første IFYEn fra Taiwan 
til Norge, Hua-Chen. Ansvarlige for årets mottak var Jon Kåre og Ingeborg. Alice og Jürg fra Sveits og 
Claudia fra Costa Rica ankom den 20. juni, så mens vi ventet på Hua-Chen tok vi turen til Bygdøy og besøkte 
Vikingskipmuseet og Frammuseet. Men først la vi turen innom en norsk matvarebutikk for innkjøp av 
formiddagsmat og orientering om norske særegenheter og priser. Grunnet et kraftig regnskyll ble 
formiddagsmaten inntatt på hotellet før vi tok T-banen til Holmenkollen og gikk tur til Frognerseteren, og 
deretter laget middag hos Jon Kåre. Torsdagen var satt av til besøk og praktisk informasjon hos 4H Norge på 
Hellerud. Der ble IFYEne orientert om oppholdet, vertsfamiliene og noen tips på veien til et opplevelsesrikt 
opphold. Etter dette gikk turen via en ny matvarebutikk for å kjøpe inn ingredienser til å lage Costa Rica-
inspirert middag hos Hallvard og Elin.  Middagen ble en trivelig sammenkomst og IFYEne mente å være klar 
for eventyret som ventet dem.  

 
IFYEKONFERANSEN I NORD IRLAND 
Tekst: Ingeborg Hjelt Kramperud 

I snart en uke har nærmere 180 IFYEr fra Europa, Amerika og Australia vært samlet på et 
sommersenter i Nord Irland. Alle aldre er representert; fra de aller ferskeste IFYEne rundt 20, til de mer 
erfarne mye nærmere 100 enn 20. Den norske delegasjonen talte til sammen 21 hoder, hvorav 3 aldri hadde 
vært på konferanse før. Det har vært aktiviteter av alle slag. Verdt å nevne er pirat aften, tur til Belleek 
porselensfabrikk, keramikk, bueskyting, padling, båttur, irsk aften og ikke minst General Assembly. 
Årsmøtet i EIFYEA, General Assembly, finner sted på konferansen hvert år. NIFYEA hadde i år søkt om 
penger til prosjektet "Vindu til Verden", som er et 4H-prosjekt utarbeidet av IFYEr. Det er ment som å være 
en inspirasjon til å dra på utveksling som IFYE samt å fremme internasjonalt arbeid. Vi fikk innvilget 
søknaden og har fått omkring 16000 kroner til dette prosjektet.  

Hver kveld har gamle og unge samlet seg i baren for karaoke og disko. Enkelte har viet seg mer til 
denne aktiviteten enn andre, og etter en uke med sene kvelder skal det bli godt med litt søvn. Nord Irland har 
vært et fantastisk vertsland og vi har fått oppleve den irske kulturen. Vi har lært litt om irsk historie, drukket 
Irish Coffe og Warm Whiskey, sett fantastiske grønne enger og blitt tatt godt vare på denne uka og gleder oss 
til neste år da vi skal arrangere selv! 
 
IFYE effektar 
Tekst: Jon Kåre Solås 

Som eit ledd i marknadsføringa av NIFYEA er no den nye informasjonsbrosjyren klar til distribusjon 
og kan fåas tilsendt ved å kontakte Jon Kåre på e-post: jon.kaare.solaas@gmail.com. Vi i styret, og andre 
som har sett den, meiner brosjyren er både informativ og tiltalande og håper den vil bli et nyttig bidrag i å 
spreie informasjon om IFYEprogrammet. Derfor håper vi at du har lyst til å hjelpe oss med å distribuere 
den☺ 
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Melsom 2007 
 Tekst: Hilde W. Riser 

Så var det den andre faste utgaven av Melsom 2007 siden i IFYE nytt. Når 
dette skrives er det like før avreise til årets konferanse i Nord Irland og nøyaktig et år 
til vi kan ønske velkommen til konferanse i Norge og på Melsom! 

20 Norske IFYEer er på veg til den grønne øya der vest i havet, og kofferter 
og sekker er toppet med Melsom 2007 t-skjorter (fordelt på mange pga transporten) 
som vi selv skal bruke og som vi skal selge som en del av markedsføringsopplegget. 
Vi har med invitasjoner, utstilling og bilder, norsk drikke, melkesjokolader, en liten 
natursti og en filmsnutt om Vestfold og vi skal prøve å lage litt ”feel good 
stemning”. 
  Logoen er ferdig. Den er for de som ser svart/hvit utgaven marineblå og 
limegrønn (ramme og bølge/fisker). Den er laget av Kristine Nyborg (Costa Rica 
2001). Fra nå av blir den selvfølgelig å se på alt som er konferanserelatert.  
  Selv om det er veldig sommer akkurat nå; Høsttreffet er en arena for de av 
komiteene som trenger en møteplass. I tilfellet er det fint om dere signaliserer dette 
ved påmelding. 
  

 
Lappskaus, leven, liggeunderlag... landsleir! 
Tekst: Ingebjørg Øveraasen, foto: Ann-Helen Bakkelund 

Nokon tok turen til Nord-Irland og konferanse denne sommaren, andre tok turen til Tromøya utanfor 
Arendal for å vera med på landsleir – begge delar lot seg ikkje kombinere. NIFYEA var representert, om 
ikkje like sterkt som på leir i fjor. Vi hadde tre hovudoppgåver under leiren; ta godt vare på dei innreisande 
IFYEane, representere NIFYEA på årsmøtet i N4HA, og sjølvsagt reklamere hemningslaust for 
IFYEprogrammet! 
Innreisande IFYEar 

Fem av dei innreisande hadde 
moglegheit til å delta på leiren: Kerstin frå 
Tyskland, Hwa-chen frå Taiwan, Jürg frå 
Sveits, Sarah frå England og Claudia frå Costa 
Rica. I løpet av den fyrste kvelden fekk Eirin 
og underteikna samla i hop IFYEane, helst på 
kvarandre og prata litt. Fyrste kvelden med 
underhaldning hadde vi ein flott presentasjon 
av dei innreisande (fleire av desse presenterte 
seg sjølv heilt eller delvis på norsk – folk vart 
imponerte!!), i tillegg til generell presentasjon 
og reklame for IFYE programmet. På dette 
innslaget fekk vi òg god hjelp av Christian 
Harholt – takk! Presentasjonen av IFYEane 
gjorde at folk mykje lettare tok kontakt etterpå, slik at dei vart betre integrerte på leiren. 

Vi hadde nokre fleire treff i løpet av leirveka, og ein av kveldane tok heile IFYEgjengen ei vakt i 
Miljøtorget (Brød og Cirkus!) – sosialt arbeid! 
Årsmøte i N4HA 

Eirin og underteikna representerte NIFYEA på årsmøtet, som gjekk overraskande fort og greitt unna 
utan stort rabalder. Jens Olav Rydningen vart attvald som leiar, for eit elles nytt styre. 
IFYEreklame 

Vi laga til ei fin utstilling i Miljøtorget, med plakatar, kart og bilde, og vi la ut bunkar med dei nye, 
flotte IFYEbrosjyrane våre. Underteikna hadde òg med ei øskje IFYEkulepennar, som vi håpa på å få seld 
nokre av. Så kom eg på å ta dei fram rett før årsmøtet i N4HA og gå rundt og spørja om nokon trengte 
kulepennar til årsmøtet, og det var mange som ville kjøpe dei fine pennane våre, øskja vart tømt på omlag ein 
halvtime! Saman med IFYEpresentasjonen vi hadde ein av dei fyrste kveldane, kan nok dette sikre at i alle 
fall dei fleste som var på leiren no veit kva IFYE er! 
 



Hei og hopp alle nordboere!!        Aguas Arcas, 07.07.06 
  
Her kommer ei kort lita oppsummering fra litt over ei uke i Costa Rica… 

  Må jo bare starte fra begynnelsen, hvor det var litt 
nedtura, og opptura. Starta på flyet hvor jeg oppdaga at heile 
toalettmappa og sekken var full av såpe... Så kom vi fram, men 
sekken min kom ikke, den hadde blitt igjen i Houston. Men den 
kom heldigvis dagen etter! Så hadde vi 2 flotte dager i Alajuela, 
hvor vi fikk en del informasjon og hang i lag med Costa 
Ricanske IFYEr som hadde vært i Norge og Sveits. Så kom 
dagen vi skulle til vertsfamilien. Veldig spennende. Satte oss på 
en halvveis jalla buss, og skulle til San Carlos. Trafikken i Costa 
Rica er skummel og det er vel kanskje ikke så rart i og med de 
bare kan betale 10 dollar, så får de ei oppkjøring, ingen 
kjøretimer her i gården nei. Da vi kom fram til San Carlos så 

skjedde det som ikke skal skje, og ikke spør hvordan det skjedde. Jeg blei frastjålet pass, VISA kort, billett, 
gratis vin kupong på Continetal Airlines og forsikringsbevis. Med andre ord: det meste av verdipapir. Ganske 
frustrert og litt småskremt fikk jeg sperra alt som kunne sperres, men det verste var vel egentlig passet. Her 
var jeg i et land hvor jeg  ikke kunne språket, det var få som snakka engelsk, og jeg måtte begynne å ordne 
med å få et nytt pass... 

Ja,ja... Dagen blei litt prega av hendelsen, men jeg kunne ikke gjøre stort før dagen etter. Kom i alle 
fall trygt fram til familien, og det var en stor opptur! Kjempeflotte folk som snakka masse, og jeg måtte bare 
kjøre i gang med nikke og smilemetoden. Familien min består av mor, far og tre brødre (17, 23 og 27), 
svigerinne og tre (2, 4 og 7) utrolig skjønne tantebarn! Eldste bror med familie bor borti gata og det gjør de 
fleste av tanter, onkler og dyngevis med søskenbarn! Og dyngevis med venner og kjente! I gata er det også et 
spinning senter - så kanskje man får trimma litt! 

Måtte en tur inn til det norske konsulatet i San Jose for å bestille nytt pass, og heldigvis virka det som 
at det skulle gå helt greit. Men så kommer den store oppturen! Det ringer en telefon fra et volontør kontor i 
San Carlos, og de sier at de hadde fått inn et norsk pass som noen hadde funnet i ei grøft foran huset sitt!! 
UTROLIG!! Så der var alt, bortsett fra VISA kortet, men det kan de jo ikke gjøre noe med uansett!!! Jeg blei 
GLAD!! 

Har skjedd mye hver dag her. Er mye sammen 
med broren min på 17 før han har ferie. Han spiller i ei 
mandolinguppe, så jeg har vært på 2 øvelser. Neste gang 
skal de lære meg å spille!! Har hatt Salsa leksjon 1, vært i 
dyrepark og sett tigere i bur (fæle greier), sett masse 
flotte planter, vært i en Iguanapark, lekt masse med 
ungene, lært meg en del spansk (går faktisk over all 
forventning, men det er mye lettere å forstå enn å snakke 
selv, men man må jo bare kjøre på!). Har vært på 
Taekwondo, spist masse god frukt og lært litt tegnspråk. 
Dagene fylles med noe heile tida, og det er flott. Er mye i 
lag med amigos (venner) og ser litt på TV. Det er utrulig 
hvor godt man bli tatt imot her nede. Av alle, til og med 
mannen på gata. I går var vi og besøkte et barnehjem og lekte med ungene. Det er artig å se hvor lite som kan 
glede et barn, som har hatt litt mangel på kos i oppveksten! 

Har flere ganga møtt hun andre norske jenta som bor en halvtime unna og det er litt deilig å kunne 
snakke litt norsk, og forstå alt! Og ikke minst snakke litt om alle de nye inntrykkene! 

Plassen jeg bor på er en liten by som heter Arguas Zarcas, med en fantastisk utsikt når d er klart vær! 
Har ikke vært overflod av det akkurat. Når det regner fosser det ned, og her en dag var flere hus fulle av vann 
på grunn av gigantiske mengder vann. 

I neste uke skal æ på en 4H-leir, så det blir litt morsomt å se hvordan det går. 
 
Pura Vida!!!                                            - Anne Sofie 
 



MEDLEMMER 
Tekst: Ingeborg Hjelt Kramperud 

Vi i NIFYEA jobber nå med å få flere medlemmer, samt å oppdatere medlemslistene våre. Ingeborg 
har fått i oppdrag å kontakte potensielle medlemmer, samt å oppdatere informasjonen vi allerede har om de 
som har reist ut som IFYEr fra Norge. Dette tar mye tid, men det er en koselig jobb! Det er viktig for oss å ha 
mange medlemmer for å sikre et fremtidig IFYEprogram, samt at det er gunstig i forhold til å søke midler til 
neste års konferanse. Om du har noen IFYE venner som kunne tenke seg å bli medlem i NIFYEA og 
få IFYEnytt i posten samt muligheten til å delta på møtene våre, er det bare å si ifra til Ingeborg! 
Medlemskontingenten er på symbolske 200 kroner og Ingeborg sender gjerne en giro til vedkommende. 
 

 

Husk: NIFYEA har fått ny bankkontonummer. Det nye nummeret er 
5081.07.51255 

Bytt det ut i nettbanken din med en gang! 

NIFYEAs LOTTOandelslag 2006 
NIFYEAs første LOTTOandelslag solgte i vår 12 andeler og spilte i 5 uker. Dessverre førte ikke de utvalgte 
tallkombinasjonene til noen premie. Hvis stemningen er tilstede vil styret sørge for at det også blir et 
LOTTOandelslag 2007. Styret vil takke alle som har kjøpt andeler. Styret i NIFYEA har nå et spillekort fra 
Norsk Tipping knyttet til NIFYEAs konto.    
 

 

NIFYEA har endelig fått i gang en egen e-postliste for at medlemmene lettere kan komme i 
kontakt med hverandre og slik at styret lettere kan få ut informasjon til medlemmene. Ønsker du 
å motta e-post fra medlemmer@ifye.no? Send en e-post jon.kaare.solaas@gmail.com så blir du 
satt opp på lista. 

 
Wu Hua-chen –ei blid frøken fra Taiwan 
Tekst: Eirin Kristiansen 
 
Siden Hua-chen er den første IFYEn fra Taiwan som kommer til Norge som IFYE så måtte vi jo slå av 
en prat med henne, for å finne ut om Taiwan og Norge er så forskjellig som vi kanskje tror. 

Hua-chen er ei alltid like blid lita frøken fra landsbygda i Taiwan. Hun er 27 år gammel og har vokst 
opp på en bambus gård. Hun studerte journalistikk på universitetet, har jobbet for et tv-selskap i tre år og de 
siste to årene har hun jobbet med å lage og utgi 4H-bladet i Taiwan og er også med på å arrangere leirer i 4H 
i Taiwan. 
4H i Norge og Taiwan 

4H-programmet i Taiwan er ganske så likt det norske, med hensyn til når man begynner i 4H, ting 
man tar seg til, det sosiale og viktigheten av å lære samarbeid, organisasjonsarbeid, lederskap og lignende. 
4H ble startet i 1952 i Taiwan, og før var 4H i Taiwan veldig mye om å være en god bonde, man lærte å kjøre 
traktor og å bruke det ulike utstyret de trengte på de ulike gårdene og tips for hvordan man kunne dyrke jorda 
bedre. Nå er det mer samarbeid, teamwork og hvordan å være en god leder som står i fokus –akkurat som det 
kanskje har endret seg på samme vis i Norge. Så slikt sett er ikke 4H så annerledes. 4H i Taiwan hører til ”the 
national farm unit”, som hun kaller det. Det er da 4H i enhver landsby både oppe i fjellene og ved sjøen, og 
hva de holder på med i klubbene er avhengig av hvor 4H klubben holder sted. –så norske 4Here som reiser til 
Taiwan som IFYE må nok regne med å bo på en frukt eller grønnsaks gård, for eksempel familier som dyrker 
bananer, appelsiner eller bambus, sier Hua-chen. I tillegg til dette vil man bli tatt med på berømte steder og 
fjell, og kommer man som IFYE på sommeren får man også være med på en landsleir, noe lik den vi har i 
Norge, men ikke så mye utendørsaktiviteter, ler Hua-chen. Hvert år er det en nasjonal leir –hvor man da 
sover i telt, og en ”leadership-camp” hvor aktivitetene er noe annerledes og de fleste aktivitetene foregår 
innendørs. Undertegnende ser for seg at dette må være noe lignende som DAF-kurs og styrevervkurs som vi 
finner rundt omkring i fylkene.  
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De fleste begynner i 4H når de er rundt ti år gamle, men Hua-chen begynte ikke før for syv år siden, 
altså når hun var 20 år gammel. Det var en venn av foreldrene hennes som tipsa henne om at 4H kanskje 
hadde vært noe for henne, -hun hadde faktisk ikke hørt om 4H før hun ble stilt dette spørsmålet. Men hun 
angrer ikke i det hele tatt på at hun begynte, for hun føler at hun har lært veldig mye –og det var jo gjennom 
4H at hun fikk sjansen til å reise ut som IFYE til Norge. 

Hua-chen kan fortelle at hun hadde Norge som førstevalg da hun skulle søke seg ut som IFYE. En av 
grunnene var at vi har 4H i Norge, det er fremdeles en tilknytning til gårdsbruk og landet i 4H da 4H er større 
i utkantstrøk enn i byer i Norge, og en grunn til at hun ville hit var at klima og landskap var helt annerledes. 
Taiwan har utveksling til India, Korea, Japan, Sveits, USA, Sverige –og nå også Norge, og da hun hørte om 
at vi hadde startet utveksling mellom Taiwan og Norge så var det ikke noe spørsmål; Hua-chen ville til 
Norge. 
Hua-chen om nordmenn og Norge 

Vår første IFYE fra Taiwan synes at levemåten til menneskene og miljøet er svært annerledes her i 
forhold til hjemme i Taiwan. Hun er spesielt glad i alle skogene og de grønne lungene overalt, i Taiwan 
finner du skog kun oppe i fjellene, mens det i byene ikke er noe grønt, bare puber, restauranter, mye ulik mat 
og kjøpesentre. Når vi kommer inn på temaet mat sier hun at hun synes det er svært dyrt her, og hun savner 
det å kunne gå og handle på kjøpesentre sent på kvelden, ikke bare på dagen og ettermiddagen. Men nå er jo 
klimaet og temperaturen svært forskjellig i Norge, og Hordaland, som Hua-Chen har vært i, til 
sammenligning med Taiwan. Hua-chen ler, og sier at hun synes det er veldig morsomt med nordmenn som 
løper ut og skal få mest mulig sol på kroppen straks det er et glimt av sol. I Taiwan er det varmt hele tiden, 
rundt 30-35 grader hele året, og da må man ikke være i sola hele tiden, i motsetning til nordmenn som tar på 
bikini og hiver seg ut i vannet straks sola skinner en sommerdag. Og det er jo noe i det hun sier da… 

Til tross for enkelte forskjeller synes hun at måten mennesker utenfor byen lever på er lik på flere 
måter. Levemåten er lik; når folk har fri om sommeren så bader de, griller eller maler huset. Og likesom folk 
utenfor byene i Taiwan så går ikke nordmenn flest så veldig ofte på restaurant og de fleste har heller kanskje 
ikke så mange tv-kanaler, mener hun.  

Hua-chen stortrives i Norge, og sier at hun ikke har savnet familien sin så mye. Hun har nesten ikke 
savnet dem noe, men opplevde faktisk at hun savnet sin første vertsfamilie når hun kom til sin andre. Hun 
trivdes godt hos sin andre vertsfamilie også, men det er noe med det når du blir boende hos en familie en 
stund og føler deg hjemme der. 

Hua-chen har hatt mange morsomme opplevelser i Norge, både med sine vertsfamilier og andre hun 
har møtt, men da jeg spør henne om hun kan fortelle en er det en spesiell en hun kommer på, en som skjedde 
ganske nylig. Da Hua-chen var på vei til landsleiren tok hun buss med fem andre jenter, som var 15 og 16 år 
gamle. De tok tog og buss, -og den 27 år gamle korte taiwanske IFYEn betalte også barnebillett, som de 
andre jentene. ”I didn’t do it in purpose” sier hun, og ler. 

Til slutt sier Hua-chen at hun føler at det er vanskelig å si hva som er annerledes, å påpeke spesifikke 
ting. Hun sier at hun nå har blitt så vandt til hvordan ting er i Norge og trives så godt her, det er ikke 
forskjellene mellom Taiwan og Norge som er viktige sier hun, det er de menneskene du møter, og hvordan du 
forandrer deg i møtet med dem. Hun håper at noen norske 4Here tar sjansen og søker seg til Taiwan som 
IFYE, og håper at hun og sine landsmenn kan ta like godt i mot den personen som hun har blitt tatt i mot her! 
 
 

VERV en IFYE! 
Tekst: Bodil Pedersen 

Søknadsfristen for IFYEprogrammet 2007 er 15. november og det begynner å nærme seg Alle vi 
som har vært IFYE vet hvilke opplevelse det er og hvilke utbytte vi fikk. For å få flest mulig søkere er det 
derfor viktig at vi som vet hva det vil si å være IFYE går aktivt ut og snakker med 4Here om opplevelsen vår, 
viser bilder og kommer med informasjon om hvordan en søker. Styret i NIFYEA oppfordrer alle NIFYEAs 
medlemmer til å verve en IFYE! 

NIFYEA har utviklet en ny og informativ brosjyre om IFYEprogrammet. Ønsker du å bruke denne 
når du verver en IFYE kan du få den tilsendt ved å kontakte en av oss i styret eller sende en e-post til 
styret@ifye.no. For å opprettholde et best mulig IFYEprogram er det viktig med mange søkere, så sett i gang 
og verv!   
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