Lyst på et eventyr?
Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre
noe annerledes?
Har du lyst til å møte nye mennesker eller oppleve et annet land og
en annen kultur?

DRA ut som IFYE!
Da er det snart på tide å søke… fristen er
15.november !

Men hva er egentlig IFYE-programmet?
IFYE-programmet er 4H sitt kulturutvekslingsprogram der man bor i forskjellige
vertsfamilier over en lengre periode. Målsettingen for IFYE-programmet er idealistisk:
”Folk må lære å forstå hverandre om det skal være mulig å leve i en verden uten krig. For
å få dette til, må vi ha kontakt og lære om hverandre. Det gjør vi best ved å få oppleve
hvordan folk lever i et annet land.”
Man blir kjent med landet man besøker fra innsiden og ikke kun turistmål som vi ofte
besøker på ferie. Du blir kjent med mange nye, flotte mennesker, og du får virkelig en
opplevelse for livet. Dette er en god mulighet for deg som trenger et ”friår”, eller deg som
vil ha en billig men samtidig lang og veldig innholdsrik reise, eller om du bare trenger og
oppleve noe nytt. Kanskje du ser litt andeledes på ting når du kommer hjem igjen? Det er
også mulig å reise i en helt vanlig sommerferie!
Hvem kan dra ut som IFYE? Svaret er ALLE! Det eneste kravet er at du må være 4Halumn. Passer det ikke i år, har du mye å glede deg til. Livet som 4H-er blir bare bedre
og bedre ;-)
w
4H Norge har avtale med 9 forskjellige land, og du
finner helt sikkert et land som passer deg:

Sveits:
Sveits som IFYE-land er mye forskjellig. Mange forskjellige språk (og
dialekter), mye variert natur og folk. Landbruket er sterkt, selv i fjellgrender der knapt
nok geita vil gå. Kollektivtransporten er topp, informasjon på engelsk, fransk og tysk
uansett hvor. 4H er ikke kjent i Sveits, men de har Landjugend som er det samme som
bygdeungdomslaget i Norge. Mat- og drikkekultur er noen lunde likt som i Norge. Klima
og vær er stort sett meget bra, men med mye torden og lyn. Det er kult!

Nord-Irland:
Nord Irland er et lite land som er en del av Storbritannia. De trivelige innbyggerne tar
godt vare på sine gjester og er mer enn villig til å vise gjestene rundt i landet sitt. Språket
er engelsk, men med sin helt egen dialekt. Selv om landet er tett befolket så er det mye
natur å se; store lyngheier med topper som har en fantastisk utsikt, klipper ved kysten,
store innsjøer, og mange åkerlapper. Nord-Irland har ikke 4H, men Young Farmers som
har medlemmer i alderen 14 til 25 år.

England/Scottland:
Det skotske folk er bemerket som å være vennlig, imøtekommende og veldig sosiale.
Se severdighetene i majestetiske høylandet, til berømte arkitektur i byer, og slottet med
historie tilbake 1000 år, andre severdigheter som St Andrews fødestedet til golf, ja listen
uendelig. Derfor er Skottland er en av de beste internasjonale reisemål for turister i
verden. Innkommende IFYEer tilbringer 3-4 dager på den verdensberømte "Royal
Highland Show” Dette er et nasjonalt landbruks-show, der mange Young Farmersaktiviteter finner sted.

Tyskland:
Er et land du kan oppleve mye i! De har alt fra vingårder hvor man kan være med på
vinproduksjon, ølproduksjon, muligheter til å besøke konsentrasjonsleirer og lignende fra
den andre verdenskrig, utrolig mye jernbane, mulighet til å bestige alpene og
lære/praktisere tysk om du kan det fra før!

USA:
USA er et land med veldig imøtekommende folk, og du må regne med at folk
snakker til deg hvor enn du er. Det er en del forskjellig jordbruk, som det er
veldig interessant å ta del i. Noen plasser, særlig i midtvesten, kan man føle man er i en
westernfilm med masser av cowboyer :) Det er stor 4H-aktivitet de fleste steder der du
havner, og det er spesielt morsomt å få være med på "fair", som er deres form for
høstfest.

Taiwan:
Det eneste landet i Asia du kan reise til som IFYE, er Taiwan. Kanskje du lærer litt
kinesisk, du finner ut hvordan ris dyrkes, går på markeder, du spiser garantert mat du
aldri har spist før, og treffer masse veldig hyggelige, gjestfrie mennesker. Her får du
oppleve en veldig annerledes kultur, og dette kan absolutt anbefales til de som vil ha en
tur til en helt annen del av verden.

Costa Rica:
Costa Rica er et fantastisk frodig og vakkert land i Mellom-Amerika.
Menneskene er veldig omtenksomme, hyggelige og gjestfriheten kan ikke klages på. Her
opplever du regntid, heteslag, jungel, apekatter, kritthvite sandstrender og høye fjell,
banan og ananas i fleng og eksotiske frukter i hagen! Ris og bønner spises i stor grad .Å
bade i Stillehavet som er varmere enn lufta må bare oppleves, og er du heldig får du se
rennende lava velte ut fra Vulkan Arenal.

Australia:
Australia er ett spennende IFYEland grunnet sine store avstander og veldige forskjellige
naturområder. Ved siden av at Australierne er et av verdens hyggeligste folkeslag, byr
landet på ett spennende dyremangfold fra søtt til farlig.

Østerike:
Er ditt eneste forhold til Østerriket at de har wienervals, wienerbrød og
wienerpølser? Bli den første IFYE-en fra Norge til Østerriket, så finner du ut
hva som stemmer ;-) Hopp i det og gjør noe ingen andre har gjort før deg!

Hvor mye tid har jeg? Hvor skal jeg reise? Når må jeg reise?
Kanskje du ikke har mulighet til å være borte i seks uker eller seks måneder? Da skriver
du når du kan, og hvor lenge du kan reise i søknaden, så kanskje vi kan få det til likevel.
Det er fullt mulig å få det til i en helt vanlig sommerferie! Det er også mulighet for å ta
bare noen uker, hvis dette er greit for et landet du ønsker å reise til.
Du har muligheten til å reise hvis du søker til 4H Norge før 15. november.
(Da er det utreise neste sommer)
De siste årene har det vært mange ledige plasser til IFYE-programmet, så du har store
muligheter for å få plass! Benytt muligheten – Du kommer ikke til å angre!

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på www.ifye.no
!

