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LEDERN sier: Heihei!

Nå er sommeren snart over, og på IFYE-
fronten har det skjedd en hel del. I slutten av 
juni kom de fleste innnreisende IFYEene, 
klare for en opplevelse i Norge. Vi hadde ei 
fin helg før de var klare til reiser videre, 
hovedsakelig nordover. De skiltes fra sine 
nyfunnede venner, og møttes ikke igjen før 
leiren i Moelv. Neste møte ble med jubel 
over å møte hverandre, og noen litt triste 
etter å ha reist fra sine vertsfamilier.

Etter leiren hadde jeg med et par av 
IFYEene hjem. De blei utfordra til 
bærplukking, og når Aimee fortalte hjem at vi 
hadde plukka 14 kg bringebær den ene 
dagen var foreldra sikre på at de virkelig ikke 
hadde forstått de norske måleenhetene. En 
annen dag satte vi ut garn, og t.o.m. Tanya 
som hadde litt vannskrekk blei med ut i 
robåten. Når fangsten kom i land, blei de 
med å knakk nakken på fisken, rensa den, 
og fileterte selv om fisk var veldig ekkelt i 
begynnelsen. Moro å se hva som er mulig 
på slike opphold, og de fikk i alle fall noe å 
fortelle hjem om. Så etter seks uker dro de 
tilbake og var mange opplevelser rikere. 
Tusen takk til alle som har stilt opp som 
vertsfamilier i år, og håper dere også har 
flotte opplevelser. Kanskje det er flere som 
har lyst?
Anders som var i Australia har allerede 
kommet hjem fra sin tur. Han forteller 
gladelig om de store lastebilene, truckene 
som han fikk kjøre, med 
mindre han var på en liten atv-tur 
rundt på de enorme jordene. 
Så nå venter vi spent på å 
få høre hvordan alle de 
andre har det på sine reiser!

Ragnhild 
(IFYE til Taiwan 2008)
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MEDLEMSKAP I NIFYEA/EIFYEA

Vi har fått en del henvendelser om hvordan man forholder 
seg til medlemskap som IFYE.
Dette gjelder både som medlem i Norske IFYE klubben, 
og den Europeiske IFYE klubben. 
Så her kommer litt informasjon og priser på medlemskap. Gi oss 
beskjed om hvordan du eventuelt vil stå som medlem.
Som medlem i NIFYEA får du litt informasjon gjennom året og har 
muligheten til å være med på aktiviteter. I tilegg setter vi pris på alle 
som er med på å støtte opp om det arbeidet som blir gjort for å holde liv 
i IFYE programmet.
EIYEA medlemskap gir mulighet til å delta på Europeiske konferanse 
hvert år samt medlemsinformasjon tre ganger i året.

PRISER pr 2010
Årskontingent i NIFYEA (gjelder nå ut 2010+ 2011) kr 240,-
For å aktivere ditt medlemskap i NIFYEA ta kontakt med kasserer 
Anders Stedding Kristiansen. Giro kommer da fra 4H-Norge
_________________________________________________________

Årskontingent EIFYEA  150,-
Livstidsmedlemskap EIFYEA 1550,-
Satsene her er oppjustert med hensyn til kursendringer.
Medlemskap til EIFYEA betales til kontonr. 5081 07 51255
Om du ikke mottar giro fra 4H-Norge eller har andre spørsmål 
ta kontakt med Anders.
anders.stedding.kristiansen(A)gmail.com
tlf. 99235711

http://ifye.no/

http://www.ifye.org

http://www.4h.no/

mailto:anders.stedding.kristiansen@gmail.com
http://ifye.no/
http://www.ifye.org/


Første hjemkomne IFYE 2010, Anders som har vært i 
Australia:

Mesteparten av utvekslingstiden var jeg på Tasmania, en øy på sør-øst kysten av Australia, 
en liten øy i Australsk målestokk, men nesten tilnærmet like stor som Norge. Det var Rural 
Youth of Tasmania som tok meg i mot, og jeg bodde hos familier i tilknytting til Rural Youth. 
Jeg var den eneste 4Hèren i fra Norge, men samme tid som jeg var på Tasmania var det 
også 4Hère i fra Sveits, Skottland, England, Sverige, New Zeland og Vest-Australia der. 
Det mest overraskende var at for hver familie jeg kom til, hadde familien allerede laget en 
tilnærmet timeplan med hva jeg skulle gjøre for hver dag. I løpet av femten uker og minst ti 
ulike familier har jeg hatt ett variert og opplevelsesrikt opphold med nesten alt i fra ulike 
turistting til jobb på ulike gårder.  I tillegg har de ulike klubbene i Rural Youth en eller annen 
form for samling i helgene, så jeg lærte meg raskt å ”bo” og reise rundt som en backpakker. 
I juni starter høsten i Australia, og aktiviteten på de ulike gårdene reduseres, noe som igjen 
ga bøndene bedre tid til å lære meg mer om Australsk landbruk, men samtidig ta meg med 
på ulike reiser. Selv om høsten starter i juni, satt ikke dette noen demper på utvekslinga, selv 
om jeg viste sommeren da starta i Norge. På Tasmania var det fortsatt 19 grader i vannet, 
noe som fortsatt ga muligheter for å lære å surfe. 
Noe av det første og overraskende for meg var hvor hyggelige, gjestfrie og imøtekommende 
menneskene er på andre siden av kloden. De ulike familiene inkluderer deg som ett 
familiemedlem, og gir deg tilliten der etter. Allerede første helgen min på Tasmania var jeg ute 
og kjørte bil, på ”feil” side av veien, og ikke mange dagene etter kjørte jeg lastebil. 
Den største inntektskilden til Rural Youth Of Tasmania er Agfest. Dette er en tre dagers 
utstillingsmesse i starten av mai med over 680 utstillere, og rundt 65 000 besøkende. Her var 
min debut som modell, og sikkert min siste modelljobb….. 

Anders Stedding 
Kristiansen



IFYE forever!!

Jeg har lyst til å skrive litt om hvordan IFYE-oppholdet kan gjøre deg til en evig 
IFYE. Ja, du kan alltids bli med på treff og konferanser, men for meg har i 
grunnen utvekslingsoppholdet forandret livet, ikke bare for meg, men også for 
hele familien!
Jeg reiste som IFYE til Nederland i 1990. Det kjennes ikke ut som at det er så 
lenge siden, men det har faktisk gått over 20 år. Jeg bodde hos tre forskjellige 
familier i løpet av tre måneder, og har siden har holdt kontakt med to av dem. 
Den ene familien kunne ikke engelsk, og det ble derfor ikke lett kommunisere i 
etterkant.  Jeg og mannen min har vært i Nederland to ganger på 90-tallet på 
besøk, og vi har hatt vertssøster Astrid og mannen på besøk hos oss to 
ganger.
I sommer fant vi ut at det var på tide å treffes igjen, spesielt siden jeg har 
snakket varmt om sykkelmulighetene i Nederland for vår sønn på 10 år. Vi har 
også tvillinger på 6 år som vi ønsket at vertsfamiliene skulle få møte. Vi var 
heldigvis hjertelig velkomne til å bo hos Astrid og mannen i Limburg i en uke, 
og vi fikk god tid til prat og forskjellige aktiviteter. Vi fikk møte Astrids foreldre 
og søster igjen, som også var en del av min vertsfamilie i 1990. Etter besøket 
kjørte vi nordover og besøkte den andre vertsfamilien i nærheten av Groningen 
i noen timer, og fikk også der frisket opp noen gamle minner.

Det meste av kontakten i årene som har gått har kun stort sett vært i form av 
brev og julekort, men jeg føler at vertsfamiliene er en form for utvidet familie 
fortsatt, og alltid vil være det. En ekstra bonus er det at også min mann og våre 
barn fått del i IFYE-livet gjennom besøkene i Nederland og hjemme hos oss. 
IFYE-opplevelsen består og lever sitt eget liv videre! Jeg tror at det samme er 
tilfelle for mange andre som har reist ut som IFYE.  Nederland vil alltid ha en 
spesiell plass i mitt hjerte, og jeg har aldri angret at jeg søkte 
utvekslingsprogrammet. 

Ellen Margrete Grong



Disse har giftet seg vi gratulerer! 

Jon Kåre og Eva

Arne og yu-hui

*Kari Beate gratuleres med en ny 
gutt i familien.

Gratulerer til Kari     
Heggelund som ny 
landstyreleder i 4H-
Norge !

Mari tester paviljong en fra Sound of music

IFYE til 
USA 1997



Landsleir
Den 24. juni starta landsleiren på Moelv, «it's global», så dette var jo en leir for 
IFYEene. Første dagen var internasjonal dag, og de neste dagene var det ut på 
emnekurs. Den ene dagen var i Jorekstad Badeland, og IFYEene syntes nok etter et 
par dager ute med yr, at det var deilig med en dag inne hvor de virkelig kunne få litt 
varme i kroppen. Det andre emnekurset de alle var med på var et gårdsbesøk, og det 
virka som at de hadde en trivelig dag hos dyra.

På aktivitetsdagen, finværsdagen, stilte de med lag i både tautrekking og i 
volleyballturneringa. De fleste var litt skeptiske før tautrekkinga, men etter å ha prøvd 
var alle superblide og hadde lyst til å prøve igjen! Bare synd de tapte, og dermed var 
ute av konkurransen... I volleyballturneringa spilte de fire kamper i de innledende 
rundene, og læringskurven var temmelig bratt. Så når de vant den tredje kampen de 
spilte var de det gladeste laget på leiren den dagen!

Om kveldene var folk stort sett i miljøtorget. Flere slo seg ned ved IFYEene og var 
interessert i å høre om oppholdet deres. Alle sto i miljøtorgkiosken i løpet av uka, og 
det gikk veldig fint. Og noen introduserte dem for et nytt spill, Ligretto, som snart var 
stor favoritt.
Den ene dagen blei alle IFYEene med på birkebeinertur, hvor det var lagt opp til en 
18 km lang gåtur i tildels myrlendt og vått terreng. For enkelte av IFYEene var dette 
kanskje litt i lengste laget, men det var heldigvis mulig å avslutte etter 12 km ved 
behov. I starten stavret de seg avgårde, men da de skjønte at de kom til å bli våte 
uansett hvor flinke de var til å ballansere, gikk tempoet opp, og de kom seg gjennom 
løypa. Men som en av amerikautvekslingene sa «In America we don't do 11 miles 
hiking trips for fun!» Nok en Norgeserfaring.
av:Ragnhild Strand

INTERNASJONALDAG
Lørdag startet leiren, og allerede søndag var det startskudd for den internasjonale 
dagen. Alle leirdeltakerne ble tatt med på en reise jorda rundt. Kofferter var pakket 

og passene utlevert. Alle verdensdeler ble besøkt, og gjennom konkuranser 
som innebar mange internasjonale vrier  bla popcornspising med pinner, saging 
av tømmer, vannbæring i glass på planke, vardeygging, verdens quiz mm. Ble 

leirens globetrotter kåret. Det skjedde under den internasjonale kvelds 
underholdningen, her var det ett spennende band som spilte popmusikk med 

afrikansk vri (trommer). På dagen var det også liv i leiren med en gjeng 
fotballspiller fra Matahare slummen, disse bor i Brumunddal i tiden før Norway 

cup, men tok sesg tid til å være hele dagen på leiren og livet opp med sitt 
nærvær. I tilegg hadde Inger Christine som var IFYE i Sveits en stand med 

”hul-hammer” –spikring noe som fenget mange. Siste innslag var internasjonal 
folkedans på scena – her var det full dans både for- og ettermiddag.

Mange IFYE-alumner, 4H-ere og andre medhjelpere var i sving hele dagen, vil med 
dette takke alle for en kjempe innsats som gjorde dagen til en positiv 
opplevelse for leirdeltakerne. Forhåpentligvis også var dagen med på å 

rekrutere flere nye til å søke IFYE programmet i framtida.               Kari S.



REISEBREV FRA SILJE I COSTA RICA.

Så sto jeg der, det var 10 juli og med en 65liters ryggsekk fullpakka med alskens småtterier og 
nødvendigheter , varjeg klar. Eller var jeg det? Tanken slo meg egentlig ikke før jeg landa i Costa Rica, 
skal jeg Silje Elisabeth fra Grøtte være her i 3 måneder?  
Reisen varte og rakk, etter å ha hoppa av første fly som gikk over det som populært blir kalt 
«dammen»var det to rimelig hektiske timer gjennom passkontroll, bagdrop, innlevering av bagasje igjen 
for til slutt å somle seg frem til gaten. Jeg har aldri vært borti verre styr på en flyplass, og to timer er visst 
ikke god tid på flyplassen i New York om man skal bytte fly!
Etter 18 timers reise var vi vell fremme på flyplassen i San Josè her møtte vi på mindre problemer, selv 
om alt sto på spansk, et språk vi ikke helt forsto oss på enda , det var jo enkelt nok å følge mengden.
Det verste var at vi ikke ante hva som ventet rundt neste hjørne og jeg som er nysgjerrig av natur holdt på 
å sprekke av spenning! Et nytt land, et nytt språk og ikke minst 4 mill nye mennesker! 
Det første som møtte på oss etter atter en sikkerthetskontroll var en trivelig kar med et skilt hvor det sto : 
Maren Brekkvossmo og Silje Elisabeth Menne. Litt letta over at noen sto der for å ta oss imot var det  bare 
å få innkvartert seg på et hotell for natten, før turen ville gå videre etter frokost dagen etter. 
Første familie Los Angeles, La Fortuna:
Turen gikk nordover, første stopp blei et hus i La Tigra her skulle Maren bo. Etter nye 20 min stoppa bilen 
igjen og magen min vrengte seg. Dette var mitt nye hjem for en uviss periode. 
For dere som kjenner meg godt, veit dere at jeg ikke takler alt like bra. Så de første dagene var veldig 
slitsomme og krevende. 
Dagene gikk med til å prøve å forstå hverandre og spille spill ( da dette var enkelt nok så lenge alle kunne 
reglene) 
Er med litt vemodighet jeg skriver om denne familien da jeg under 2 uker senere valgte å flytte videre , 
grunnet jeg følte meg ubekvem med han ene broren som var hjemme på ferie, samtidig som de ikke virket 
som en familie som hadde overskudd til en ekstra i huset. 
Jeg var nærvøs for at dette skulle by på problemer, men ikke lenge etter var jeg trygt plassert hjemme i La 
Tigra hos familien til Maren. 

Familie nr to San Pedro, La Tigra :
Fra dag en her følte jeg meg mer velkommen og blei mer tilstede i familien.
Dette en stor familie med 40 søskenbarn, hvorav flesteparten bor like rundt hjørne. Noe som er uvant for 
meg som er vant med et lands avstand til 50% av mine søskenbarn.( som tilsammen er 4 stk)
Vi er bosatt på landet, omtrent i det som kalles regnskog. Felles har familien en farm, som rommer: kuer, 
griser, høner, katter og hunder. En bananplantasje, et sagbruk og en ranch.
Rett utenfør døren finnes : Banantrær , avokadotrær, stjernefrukttrær, lime trær og en del annen frukt jeg 
ikke har funnet navnet på på norsk. 
I familien er det 6 barn fra 5-20, , 4 hjemmeboende og en halvsøster på 32. 
Så familiene er visst mye likt som hjemme, med dine, mine og våre barn. 

Ellers om Costa Rica:
Costa Rica er et lite land i mellom Amerika ( ca en sjettedel av landstr i Norge) men rommer allikevel ca 4 
mill mennesker hvorav 350 000 bosatt i hovedstaden San Josè. Så her er det ikke lange strekningene 
mellom husene . 
Det er et tropisk og frodig klima i Costa Rica , så her vokser  bananer, ananaser og kaffe side om side, 
som eksporteres til stort sett hele verden. 
Her finnes også 112 vulkaner , hvorav Arenal  som er den mest aktive ligger i byen La Fortuna som ligger 
ca 20 km fra La Tigra. 
I månene juli til oktober er det regntid så det går fra regn til sol på få minutter.

Hva jeg har opplevd hittil:
De første 2 ukene har vært fulle av opplevelser !
Jeg har vært på flere lange og korte turer til byer rundt om kring. San Josè og 4S (4H) sitt hovedkontor har 
vært besøkt.  stranda i Puntarenas byen Ciudad Quesada , La Fortuna, kino, bursdag og en del familie 
har blitt besøkt.
Hasta Luego !
Silje Elisabeth 

Følg også med på bloggen min sillydaisy.blogspot.com for bilder og morsomme utfall! (det er lov å 
kommentere :)



IFYE mottak 2010

Helga 25.-27 juni var det tid for mottak for årets innkommende IFYEer.
På fredagen kom de på rad og rekke: Ines fra Tyskland, Aimee fra 
England, Tina og Anna fra Thaiwan og Tanya fra Nord Irland.
Kristin fra 4H Norge kom også en tur for å ønske alle velkommen, og før 
middag gikk turen ned til Operaen for en liten sightseeing-runde.

Lørdag startet dagen med en liten bolk med litt informasjon om Norge og 
organisasjonen vår, før vi tok båten til Bygdøy og folkemuseet der. 
Til middag denne dagen ble det servert reker, fisk og spekemat til en litt 
skeptisk gjeng. 
Som Tanya skrev på facebook i etterkant: I tried shrimp last nite. Only 
had one though. Had to pull head and all off yuk !! Det var nok en litt 
merkelig opplevelse for de alle:) 
Tusen takk til Hallvard og Elin for å åpne hjemmet sitt for alle oss denne 
dagen! 

Søndag ble alle sendt i hver sin retning- klare for å møte sine første 
vertsfamilier.

Av: Anette Paulsen

Silje spiser 
sin første 
ferske 
kokosnøtt : )



Høsttreff 2010
I år arrangerer NIFYEA sitt legendariske høsttreff  i Stokke i 
Vestfold 10-12 september. Programmet er fremdeles litt løst, 
men det vil bli en helg med fine aktiviteter og sosiale 
happenings. 

Stedet vi skal være på er hytta til 4H Vestfold, sentralt 
beliggende i forhold til både tog, fly og bil. Overnatting vil bli 
på gulvet i hytta, så dere må selv ta med liggeunderlag og 
sovepose. For de som ønsker å sjekke inn på hotell, i stede 
for å bringe med madrass og sovepose for helgen, er det 
Sandefjord motorhotell, som er det nærmeste 
overnattingssted i forhold til 4H hytta. Alternativt er hotellene i 
Tønsberg ikke langt unna. 
Prisen for helga blir ca 400 kr/ pers, mulig mindre om det blir 
mange påmeldt. 

Påmeldingsfrist er 6 september.

Spørsmål vedrørende helgen og påmelding gjøres til 
Anette Paulsen på telefon 957 87 127 eller 
anettep76@hotmail.com

mailto:anettep76@hotmail.com


Årsplan 2010

10-12 Sept Høsttreff
1. november Manusfrist Aktivitet nr 4
15. november Frist for å søke IFYE- programmet 2011
8 Desember Juletreff
31. Desember Frist for å sende saker til Årsmøte 2011

2011
14-16 Januar Styremøte
14 januar Manusfrist IFYE-nytt 1 2011 – ut 1. februar
4-6 februar Inn- og utreisekurs
15 mars Innbetalingsfrist medlemskontingent
12 mars Årsmøte

Kommende konferanser:

23.-30.7.2011 Rautavaaralla, Ifyeland/Finland 

21.-28.7.2012 Kungâlv, Sverige

2013 Wales + verdenskonferanse i Thailand (nov)

2014 Tyskland

2015 Skottland

SALZBURG, ØSTERRIKE 2010
Nå har jeg vært hjemme fra årets Ifye-konferanse i to uker og begynner endelig å komme i gjenge igjen.  
Vi hadde en fantastisk uke fylt med aktiviteter, turer og sosiale happenings på kveldene. 

Siden jeg først kom til Østerrike på søndagen gikk jeg glipp av åpningsseremonien, men allerede mandag 
klokken 06.30 var vi i gang med den første dagsturen. Etter frokost reiset vi til en aktivitetspark hvor vi gikk en 
tur blant tretoppene, 22 meter over bakken. Etter lunsj besøkte vi en rør-fabrikk, en melkebonde og en biodisel-
produsent. 
Tirsdag tilbragte vi på brannstasjonen i Salzburg hvor vi lærte litt om brannvesenet og røde kors før vi var med 
på den originale Sound of music tour-en. Her kjørte vi buss fra sted til sted hvor filmen var spilt inn. 
Allsangfaktoren var veldig stor på bussen.
Onsdag var det tid for ny busstur. Vi reiste innom overvåkingsentralen for tunnelene i Salzburg, en potetbonde 
og et snappsdestilleri. Torsdag var det først årsmøte i EIFYEA før vi reiste på vertsfamiliebesøk. Jeg var på 
besøk hos en økologisk bonde i byen Seeham. De var involvert i mange aktiviteter i byen, så i tillegg til et 
besøk på gården fikk vi også en omvisning i byens kirke, teater, mølle og byens varmesentral. Dette var en 
kjempeartig dag. 
Fredag var det en guidet rundtur i Salzburg som sto for tur, før det var tid for festmiddag på kvelden. Tusen 
takk til alle som gjorde årets Ifye-konferanse til en kjempe opplevelse. Jeg gleder meg allerede til neste gang.

av: Anette Paulsen



Retur: 
Kari Syverstuen
Solvang
2130 KN

A
PPERl

Husk manusfrister:

1. September Newsletter
1.november Aktivitet nr 4

2011
14 januar IFYE-nytt nr 1

Til:
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