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Utreisende
Det har i år vært fire utreisende IFYE fra Norge. Silje Elisabeth Menne (3mnd) og Maren
Brekkvassmo Myrvold (5mnd) til Costa Rica, Anders Stedding Kristiansen (3mnd) til Australia og
Kirsti Rø til Taiwan (3mnd)

Innreisende
Det har i år vært seks innreisende IFYE-er til Norge. Steffany Araya (6mnd) Costa Rica, Aimee
Mahony (6 uker) fra England, Ines Schröder (3mnd) fra Tyskland, Yi-rou Yen (Anna), Shun Wen
Yang (Tina)(3mnd begge to) fra Taiwan, Tanya Johnston (6 uker) fra Nord-Irland.

Aktiviteter:
Årsmøte 13. mars, Oslo
Årsmøtet ble i år holdt på Juventekontoret i Oslo. Det var 11 fremmøtte med stemmerett. Etter
årsmøtet ble det spist middag i byen.
IFYE-mottak 25.-27.juni, Oslo
Anette Paulsen og Ragnhild Strand hadde ansvar for dette arrangementet. Flere IFYEr deltok helt
eller delvis og hjalp til løpet av helga. De innkommende IFYE-ene som deltok var alle utenom
Steffany som kom til landsleiren.
Innhold var informasjon om 4H-Norge, norsk kultur og levesett. Samt litt av hva som kunne
forventes ute i vertsfamilier og på bla 4H-aktiviteter som leir. Sightseeing i Oslo og middag hos
Hallvard og Elin.
Landsleir 4H, 24. juli.-31.juli, Moelv, Hedmark
Ragnhild Strand deltok fra styret. Kari Syverstuen hadde ansvar for internsjonaldag. Ellers var det
flere fra styret innom og deltok på internasjonale aktiviteter.
Europeisk IFYE konferanse 31.juli -7.august , Salzburg, Østerike
Det var en stor delegasjon som reiste på årets konferanse, 12 stykker deltok.
Høsttreff Stokke, Vestfold, 10.-12. september.
Vi hadde oppholdssted på 4H-Vestfold sin hytte. Det deltok 4 fra styret, 4 innreisende r
IFYEr, en deltager og 3 gjestebesøk. Av aktiviteter var det en våt utendørs kunstustilling, tur på
Slottsfjellet med museum og en liten shoppingtur i Tønsberg. Tid til innreisende og hjemkomne
IFYErs bilder ble det også.
UK- Reunion 28.oktober-01.november, Aviemore, Skotland,
Dit reiste fem norske IFYER, Mari Kindsbekken, Hilde W. Riser, Anette Paulsen og Omar Tveite,
Anna Moxnes.
Juletreff 22. november hos Kari og Luuk, Oslo
10 IFYEer samlet seg til førjulshygge med blomkålsuppe, utlodning, julelenke konkurranse (Mari
og Anette vant), og IFYE-prat.

Aktiviteter som er igjen før det nye styret tar over:
Inn/utreise kurs 11.-13. mars på Granavolden
Årsmøte 13. mars på Granavolden

ÅRSMØTET NIFYEA
Ble holdt 13 mars i Juventes lokaler i Oslo. 11 Medlemmer hadde møtt opp til ett møte som ble
gjennomført ganske knirkefritt. Kristin Finstad (tidl. SOFA leder) ledet oss raskt og effektivt
gjennom møtet.
Etter en kort diskusjon kom vi raskt til en enighet om endring av vedtekter for konferansefondet.
Valgkomiten hadde gjort en god jobb og rykende fersk styre med mange nye ansikter ble valgt inn.
Etter årsmøtet møttes de fleste samt noen andre byboende IFYEr til en hyggelig middag på Onkel
Donald.
IFYE-MOTTAK I OSLO
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

LANDSLEIR OG INTERNASJONAL DAG
Text by Siv Halvorsen. Pictures by Julie Gunnerød, 4H member in Møre & Romsdal
Norwegian IFYEs organizing international Day

Theme of the national 4H camp in Norway 2010 was It’s
global! A group of former IFYEs were asked to put on international day - And so we did On
Sunday July 25th approx. 1000 4H-members were about to experience what international life could
offer, at the venue in Moelv , Hedmark County. We took them on a world tour in the forest. With
good help from other IFYEs, even the inbound ones, friends and family the participants were
divided into group. Each group was equipped with suitcases or bags holding the necessary
passports, some light food and objects to keep them entertained if the passport inspectors would
have them wait. Some groups were refugees, some back-packers and others were charter tourist off

to sunnier places.

Once on tour the travelers had stopovers in

different countries where they had to cooperate to get to the next country. While in the Netherlands,
travelers had to save the dikes from flooding. In China they had to eat popcorn with chopsticks as a
taste of new food finding new ways to be eaten. In South Africa, a country where apartheid was a
problem in the past, only the ones with brown eyes were able to score in the soccer competitions.
Hey, who said the world was fair? - If none of the travelers had brown eyes, the team received a
penalty; no points. We took them to the US where they had a Spanish/English spelling contest ( in
the US approx. 10% of the inhabitants have Spanish as their native language), in Brazil they had
another water problem to solve and would drink as much water as they could in 2 minutes – using a
straw. On each 12 stops, teams would learn about global issues, answering questions and having
teambuilding tasks to perform – and during the day, they would visit all continents. In order to enter
the campsite again, the teams had to get passed the last passport inspectors and all passports were
confiscated. Points given on each task were counted and in the evening the best team had to endure
a quiz with more or less strange IFYE-questions before we finally could give away the award to the
Camp Globetrotter!
When not on world tour, participants had the opportunity to take part in a Swiss hammer
competition and learn how to dance international folkdances. They also could see and learn soccer
from a group of young African players – or watch and join in on their African dances. The African
group from the Mathare slums takes part in a selfhelp youth program (MYSA) linking sports with
environmental cleanups, AIDS prevention, leadership training and other community service
activities involving 20.000 youngsters. It was nice to see the interaction between the African and

Norwegian
youth, and afterwards we
were able to donate lots of bags, suitcases and cups to them.
On a world tour, you have to eat to maintain your energy. So travelers had Italian food for lunch and
a real American BBQ for dinner. The night ended with a show given by a group of international
musicians – and happy campers could dance into the night enjoying African rhythms and Afghan
lullabies. IFYE to the US in 1997, and newly elected president of the national 4H board, ms Kari
Heggelund led the entertainment in an excellent way making sure everyone knew about the
opportunities that awaits in the future if a participant should pursue the life of an IFYE. And it IS
our hope that this international day provides more IFYE applications in the future. What a treat to
receive news from a 4H-member after national camp, telling us that the international day was the
best thing at camp – providing new friends, skills and knowledge!

SALZBURG, ØSTERRIKE 2010
Nå har jeg vært hjemme fra årets Ifyekonferanse 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.

HØSTTREFF I STOKKE, VESTFOLD
11-13 september møttes en gjeng innkomne IFYE´r, styret i NIFYEA , en alumn, og ett par
gjestebesøkende NIFYEA medlemmer til en regntung og sol rik helg i Vestfold. Hovedsete var 4hVestfold sin fine hytte. Overnatting på maderass i sal funker det for ei helg.
Lørdagen var det kulturelle aktiviteter; vi tok oss en spasertur langs ”sti for øyet” som hadde masse
spennende kunstverk langs vår vei.
Tønsberg har jo mye å by på som norges eldste by , Slottsfjellet er en naturlig topptur da man er der,
vi fikk med oss Slottsfjellmuset hvor også lunch ble inntatt. Til slutt fikk noen shoppet litt, mens
andre derimot foretrakk kaffe og is på senteret.
Tilbake på hytta var det mat og prat og litt….mye bilder, alltid moro med IFYE opplevelser.
Søndagen ble oppholdet avsluttet med utvask av hytta, og avreise men de fleste reiste allikevel til
Verdens ende for å nyte landskapet der.

UK REUNION AVIEMORE SCOTLAND
28. oktober- 1. november reiste Anna Moxnes, Hilde W. Riser, Mari Kindsbekken, Omar Tveite og
Anette Paulsen til UK Reunion i Aviemore Skottland. Arrangørene hadde lagt opp til et flott
program med mange fine aktiviteter. På fredag var det fancy dressparty med tema ” Det skotske
høylandet” og her fant vi mye
skotskrutete mønster, whiskeyflasker,
sauer og tistler. Dagen etter var det tid
for utflukt og jeg tok turen til fjells hvor
vi fikk en omvisning på et skianlegg.
Turen gikk til topps på fløybanemåten
og på vei oppover fortalte de oss at her
kunne det bli veldig kaldt, til og med
under 0 grader … Lørdagskveld var det
tid for en høytidlig middag, med
tradisjonell mat og musikk. Jeg synes
blant annet det var veldig artig å se
hyllesten til haggis og den tradisjonelle
dansingen.
Søndag hadde vi muligheten til å gjøre
det vi ønsket og på kvelden var det tid
for Grouse shoot, middag mer dansing..
Vi setter pris på at vi blir invitert med
på dette arrangementet og håper at vi
også har muligheten til å reise på neste
Reunion i Wales.

JULETREFF
Mandag 22. november var det tid for årets juletreff. Kari Bjørke og Luuk Geurts hadde invitert oss
hjem til sitt nye hjem i Oslo, noe vi er veldig takknemmelige for. Tusen takk!
10 medlemmer møtte opp og vi fikk servert nydelig blomkålsuppe og gløgg. Kari Syverstuen hadde
forberedt en konkurranse hvor det var om å gjøre å lage lengst mulig julelenke på 5 minutter. Vi var
lag på to personer og kunne bare bruke en hånd hver. Mari Kindsbekken og Anette Paulsen vant
konkurransen. Vi hadde også loddsalg med mange flotte premier.

REISEBREV
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 :)
Silje spiser sin første ferske kokosnøtt : )

Kirsti i Taiwan
Fantastiske Formosa
Jeg skal fortelle deg om min reise til Taiwan, og jeg skal forsøke å beskrive hvordan det oppleves å
være så langt borte, så lenge. Jeg skal forsøke å fortelle om alt som faller ned i hodet på meg nå når
jeg sitter her og skriver, og om det som står igjen som viktige eller mindre viktige hendelser fra tre
måneder på fantastiske Formosa. Men først litt om meg selv. Jeg er 24 år, nyutdannet
matematikklærer og 4H-entusiast. Etter fem år på NTNU, og i forkant av min første jobb i
prosjektstilling på Vitensenteret i Trondheim passet det godt med et annerledes halvår. Jeg valgte
IFYE, og jeg valgte Taiwan. Senere har jeg jublet og grått over valget.
Jeg har jublet av takknemlighet og overveldelse – jeg jublet nesten hver eneste dag på Taiwan. Det
taiwanske folket var gjestfrie, vennlige, blide, omsorgsfulle og interesserte i å prate med meg. De sa
“welcome to Taiwan” og “do you like Taiwan”, og jeg sa “takk” og “ja”, og da smilte de store smil
tilbake. Så enkelt er det altså; “velkommen hit og håper du trives”, og et smil. Men det er bare deler
av historien de prøvde å fortelle. Kanskje det de egentlig prøvde å si var “takk for at du har lagt
merke til oss her i Taiwan”. De var oppriktig glade for at jeg valgte å reise hit, for at jeg interesserer
meg for deres land, kultur og historie. De så gevinsten av et møte mellom meg og dem, og de satte
språklige og kulturelle barrierer i andre rekke. Vi nordmenn har noe å lære der, for å rette en
pekefinger hjemover.

Jeg har jublet over alt jeg har fått lov til å
oppleve! Som IFYE til Taiwan blir du tatt
hånd om av Farmers Association, som også
driver de lokale 4H-klubbene. De sørger for
at IFYEene får et hyggelig sted å bo
(vertsfamilier), og de legger opp timeplanen.
Øverst på programmet står landbruk, og jeg
fikk derfor studere frukt- og
grønnsaksdyrking, te-plantasjer, soppfarmer,
honningproduksjon og blomsterdyrking. Hver
by og hver region har sine spesialiteter
innenfor landbruk, og jeg fikk omhyggelig
studert disse. Videre var timeplanen fylt av
4H-aktivitet, som besøk hos den lokale
klubben og tilhørende foredrag om Norge,
velkomstmiddager, kurs og seminarer for
medlemmer og ansatte, og nasjonale og
regionale arrangement som prisutdelinger og
underholdning. Jeg ble transportert rundt om
kring til de største severdighetene, de små
severdighetene som turistene aldri får se,
tradisjonsrike restauranter og tehus av alle
typer. Programmet var tett, bildeknipsingen
hyppig og formalitetene mange.
Det er underlig nok formalitetene og bildeknipsingen som gjorde at jeg av og til lengtet litt hjem
eller drømte om en pause og bare-Kirsti-tid. En fullspekket timeplan bringer med seg noen
utfordringer, selvfoelgelig. I Taiwan er det en særegen kultur for å ta bilder. Alle tar bilder av alt, og
alle vil ta bilde av og med meg. Denne fotograferingen har sine grunner: dokumentasjon av IFYE-

besoek med innholdsrik og variert aktivitet gir 4H-klubben godt rykte og god reklame. Av og til
fikk jeg inntrykk av at innholdet i aktiviteten ikke var viktig, så lenge den kunne tas bilde av og
trykkes i medlemsbladet. Og av og til går denne bildetakinga på tålmodigheten løs. Tempoet kunne
være høyt, utbyttet ikke så stort, og neste aktivitet ventet – vi måtte rekke å ta flere bilder!
Formalitetene innebar å hilse på sjefer, ansatte, venner og ukjente, tilfeldig forbipasserende, store og
små, gamle og unge, motta gaver, si noen fraser på dårlig kinesisk, “introduce yourself”. Det var
hyggelig, men utmattende, forvirrende og merkelig kultur. Men det er kultur. Ofte traff jeg
fantastiske mennesker med fantastiske historier og stor interesse for å diskutere forskjeller og
likheter mellom Norge og Taiwan. Ikke bare “do you like stinky tofu”, men også “what do you
think is similar and what is different, if you compare Taiwan and Norway”. Slike samtaler fikk meg
til å tenke, gruble, juble, og jeg hadde mange av dem.
Jeg har også grått fordi jeg har vært glad. Jeg møtte unger som spilte så vakker musikk for meg at
jeg fikk tårevåte øyne. Jeg gråt av takknemlighet til familiene mine, idet jeg måtte si farvel. Jeg gråt
av glede over overraskelsesbesøk fra Norge. Jeg hadde noen solide oppturer i Taiwan, som bare
kunne skje i Taiwan.
Jeg gråt fordi jeg hadde det vanskelig, hovedsakelig på grunn av kommunikasjonsproblemer og
kulturkollisjoner. Det er umulig å beskrive alle de følelsene som kverner rundt i hode og kropp når
man prøver å passe inn i en annerledes kultur. Man er rett og slett annerledes, på alle mulige måter,
og det blir man også konfrontert med. “Why is your face red and your body pink?” og “have your
weight increased in Taiwan” og “you are SO white”. Hva skal man svare på det? Det beste er å ta
det med et smil. Ytre forskjeller er bagateller. Det er verre når kommunikasjonen stopper opp, og
når det oppstar misforståelser. Eller når du hele tiden blir konfrontert med hvor rart det er at du ikke
studerer landbruk, men ingen er mottakelig for forklaringen. Slike episoder må man lære seg å
takle, og ikke la gå utover humøret. Det hjelper ikke å grave seg ned, verken i tide eller utide.
Nå har jeg fortalt deg alt og egentlig ingen ting om min reise til Taiwan. Jeg mener selvfølgelig at
de ca 1000 ordene jeg har skrevet til nå ikke er en tilstrekkelig beskrivelse. Du må prøve Taiwan
selv, og du må reise som IFYE. Du er forresten også invitert på taiwansk te hjemme hos meg i
Trondheim. Jeg har så mye å fortelle om, og jeg forteller det gjerne til deg.
IFYE-vett
1. Legg gjerne ut på langtur uten trening
2. Meld fra om hvor du går og hva du gjør
3. Vis respekt for vær og vind (les: kultur)
4. Vær rustet mot opp- og nedturer, selv på kortere turer.
5. Lytt godt til kjente og ukjente.
6. Ring i tide. Det er ingen skam å lengte hjem.
7. Spar på kreftene, men grav deg aldri ned, verken i tide eller utide.

Anders i Australia
IFYE utveksling ”over there”
Hei! Mitt navn er Anders, og jeg har vært på en tre måneders IFYE utveksling i Australia
denne våren. IFYE utveksling (International 4H Youth Excanghe) er et samarbeid i mellom
ulike 4H klubber og lignende rundt om i verden. Utvekslingen varierer i fra tre til seks
måneder, og er for 4H plakettmottakere i alderen 18 til 30 år.
Jeg vil her i korte trekk gi noen smakebiter i fra min tur via bilder og historier.
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

Maren i Costa Rica
Jeg hadde en gang en drøm, drømmen om å få
plaketten, og muligheten til å bli IFYE. Den ble
virkelighet etter mange anbefalinger og lange
samtaler med gode 4H-venner. I november 2009 var
det gjort, søknaden var sendt inn, og i juli i år sto jeg
klar på Gardemoen med nesa retta mot Costa Rica
for de neste 5 månedene! Dette er et valg jeg aldri
kommer til å angre på, jeg har hatt mitt livs største
opplevelse, og nå skal du få høre hvorfor akkurat
DU må vurdere å utsette jobb eller studie et halvt år.
Costa Rica er et av mange valg å reise som IFYE til,
men mitt valg var enkelt: Jeg ville til et land som hadde
masse mat vi ikke har i Norge, et land som snakker et
nytt språk og ikke minst har en helt annen kultur og
klima! Da var Costa Rica perfekt!
Costa Rica er et lite land i Mellom-Amerika, som
grenser til Panama og Niquragua, og har rundt 5
millioner innbyggere. Landet er et tropisk land og har
derfor bare sommer og regntid/vinter. Her varer
regntiden fra mai til oktober, men det er bare deilig med en regnskur til kvelds, og min. 20 oC er
ikke kaldt for oss ”Vikinger”. Og ja, jeg har opplevd helt vannvittig mye regn! Klimaet er alt fra
regnskog med aper og slanger og en utrollig klam tempertur, til kritthvite sandstrender med
skillpadder og heteslag, og sist men ikke minst fjellhøyder der ullsokker og ullundertøy er et must!
Her snakker de spansk og spiser ris og bønner hver dag - ofte både til frokost, middag og kvelds!
Ellers er det utrolig mye spennende frukter og rare trær som blir brukt til både mat og drikke. Og
hvis du er glad i norsk brød, så lær deg å bake før du drar, de elsker det, og det er mye bedre enn
loffen de kaller brød. 4H heter 4S her, og S-ene tilsvarer noe det samme som våre H-er. Det bør
også nevnes at alle burde ha kjennskap til Costaricanerne (ticos som de også kalles) De er utrolig
imøtekommende, vennlige og ikke minst gavmilde folk, som deler det de har med besøket, selv om
de kanskje ikke har så mye ekstra. De er et folkeslag som er takknemlige for det de har og de har et
ufattelig stort hjerte! På den andre siden så er de ikke er så nøye på tidspunkt og oppmøte, så her
lærer man å bli tålmodig.
Jeg har fått bodd hos fire forskjellige familier, der de har hatt forskjellig økonomi, hus og
tradisjoner. Jeg har vært med på gårdsarbeid og husarbeid, klatra i trær for å hente frukt til
middagen, slakta en okse for å få nok kjøtt til en 15-årsdag(!), og satt infeksjonssprøyte på en annen
okse. Jeg har bodd i hus uten 4 vegger, bakt masse brød og vært kassadame på den lokale kiosken.
Jeg har bada i Stillehavet mens det var 32oC i vannet og striregn, og jeg har opplevd vulkanutbrudd!
Jeg har lært meg å ta ting som det kommer, og det må ikke skje noe hele tida, og jeg har blitt
flinkere på å huske at det blir ikke bedre enn man gjør det til selv. I nesten 3 måneder var jeg uten
internett i hjemmet, og med det lærte jeg også og sette pris på de få meldingene jeg fikk fra Norge,
og å fokusere på at jeg er her alene, og det er de som gjelder. Jeg har nesten ikke kjeda meg på 100
dager pga dette, jeg har hatt det veldig bra hos alle familiene jeg har bodd hos, og jeg har flere ”mitt
andre hjem og familie” her. Jeg har i alle fall hatt en fantasisk reise som jeg kommer til å ha med
meg i mange, mange år framover! Så til dere som vurderer IFYE, drømmer om IFYE eller som
bare er reiselystne; dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med et nytt land fra innsiden, og
ikke som turist. Man blir kjent med masse folk, og mange av dem kommer til å følge oss lenge.
Man opplever og lærer noe nytt hver dag, enten det er lite eller stort, om man ikke skjønner hva som
skjer hele tida, så er det en veldig gøy måte å lære på!
Vær deg selv og vær stolt av det – vær en ekte 4H-er!
Realiser drømmen – du kommer ikke til å angre!
IFYE-hilsen fra Maren

Aimee fra England
Hei!
My name is Aimee Mahony and I travelled representing England as an IFYE to Norway 2010. I had
an absolutely amazing time and I was really sad to leave such a beautiful country and the many
friends I had made along the way.

Firstly I met Anette and Ragnhild in Oslo and the other IFYE’s from
Northern Ireland, Germany and Taiwan. We visited the King’s Palace and walked on the opera
house. Then we went our separate ways and I travelled by train to the airport and then a 2hour flight
to Alta, Finnmark. Finnmark was my host county for four weeks and I loved every minute of it. My
host families were lovely and I hope to keep in touch with them in the future.
One of my ambitions whilst in Norway was to see reindeer and I saw so many in their natural
habitat whilst in Finnmark. This is something I have always dreamed about and thanks to the trip it
was made possible. Other highlights of my trip were visiting Nordkapp and seeing the midnight
sun, shopping in Hammerfest, fishing for Laks (salmon) in the river, helping to milk the cows at the
farms, visiting Finland, visiting a waterfall at midnight, seeing an elk mother and baby and
swimming in the river even though it was freezing cold!

During my fifth week in Norway I attended the 4H National camp
where I was reunited with the other IFYE’s. The camp was really good fun and I enjoyed taking
part in the activities including international day, volleyball and the tug of war competition where the
international team lasted about 2 seconds on their feet, but we were all girls against a team with
many strong boys!!! Half way through the week my tent was infested with ticks so I moved in with
Anette and her friend and the international exchange from Northern Ireland, I had many laughs with
them and will never forget being woken up in the morning by abba being blasted out of a speaker
system!

During my final week I stayed with Ragnhild and her family in
Buskerud. I really enjoyed picking berries and helping to make 28kg of jam! We also went on a trip
to the family’s cabin in the mountains and we went fishing and also drank eggodosis. During this
week I celebrated my 21st birthday and I want to thank Ragnhild and her family very much for
making my birthday so special. I had a forest cake and a special tea and I will never forget this day,
especially the Norwegian birthday song.
I would encourage anybody to take the fantastic opportunity and travel as an IFYE. It is a great way
to see and experience a country and meet many new friends. I had an amazing 6 weeks in Norway
and want to say Tusen Takk to everybody who made that possible.
Aimee

Tanya fra Nord-Irland
Norway 2010
Hello Norway. I am Tanya Johnston, 23 years old and from Maghera in Northern Ireland. I am a
member of the Young Farmers Clubs of Ulster and got the opportunity to visit your beautiful
country from 25th June to 6th August this year. For my 6 weeks in Norway I stayed in the county of
Vestfold.
My 1st host was Elise A Lunde (4H
Worker) in Vivestad. On my first
evening I got to climb Lonnskollen
Mountain. It is 307m above sea level.
Throughout my first week in Vivestad i
got to visit the 4H Office in Tonsberg,
travelled to 2 4H Cook Schools were
they made rhubarb soup and Eggedosis,
went to Hoyt og Lavt were I tried to
battle my phobia of heights and I
travelled to Verdens Ende in Tjome
where the scenery was unbelievable. My
farming side was starting to show when I
travelled to Kristian and Gina Flones
Farm to help put up an electric fence for
the sheep. This was quite enjoyable
despite being stung by nettles and bitten
by mosquitos.
For my 2nd week in Vestfold I travelled
to Ramnes to the Kirkevold family.
During my time on this farm I mucked in
and helped with all the chores. I loved
working with the pigs. I really wanted to
bring a piglet home with me to Northern Ireland. Throughout the week I went on a 8km bicycle trip
to Revetal and back, visited relatives beef farm, and went to the cinema to see Twilight. My
weekend was spent up on the mountains of Buskerud in a cottage. During my weekend I climbed
Djupergronuten Mountain which is 1237m above sea level. Whilst standing on this mountain I
looked over and saw snow on higher mountains which are called Hardangerjokulen. I travelled to
Langedrag Nature Park on my way home from the cottage and got the opportunity to feed the
reindeer as well as seeing lynx, wolves and moose.
My third weekend was spent in Tonsberg at the Slottsfjell Music Festival with my 3rd host Anette
Paulsen. I got to see a lot of famous acts such as Kelis, Belle & Sebastian and Donkey Boy. 30,000
people attended this three day festival.
I travelled from Larvik to Steinsholt to my next host the Vaaden Family. Throughout my week in
Steinsholt I got to visit Vestfold 4H farm, went to a neighbouring dairy farm where they milk 70
cows at the minute but they own 200 cows altogether. These cows are milked and fed by a robot. It
was amazing to see this in action whilst I was visiting the farm. I also travelled to Tonsberg beach
where the sea were full of baby jellyfish and went to a local forest park where the fishermen collect
the Salmon weekly. The highlight of my week on this farm was when I learnt how to drive a vintage
grey tractor. After a few shaky moments I got used to it and went a sail down the lane.
The National 4H Camp was next on my agenda. After a few hours travelling on a really hot
Saturday, I arrived in Moelv to be greeted by the other IFYEs. As the theme for this year was its
Global, the camp was divided into different countries so I was staying in Africa. On the first
evening in camp we had a welcoming parade and all countries had to dress up. As we were in Africa

my county dressed up in white robes. Throughout the week I spent in camp I helped out at the
International Day, spent a day at the swimming pool, made a beanie bear, played Volleyball and Tug
of War, walked a 12k hike over marsh land and ended up in the first aid room twice. I met a new
IFYE from Costa Rica and 10 Americans at the international day as we all had to introduce
ourselves and say a little about where we came from and the best bit about our Country. Throughout
the week at camp there was only one day of sunshine and it rained the rest. Weather warnings also
cropped up so tents were being prepared for a storm that was meant to hit Moelv but luckily it past
us.
After I said my goodbyes to the other IFYEs it was time to set sail to my last host family where the
English IFYE was staying at the same family. Due to my last host family in Vestfold unable to take
me I got to travel to a neighbouring county called Buskerud. Buskerud is 1hour and 30 minute drive
from Oslo. My destination for the last week was called Modum. During my week in Modum, the
English IFYE and I helped pick 14kilo of Raspberries and 10kilo of Blueberries and made
homemade jam out of them. On my second morning at my host family, they woke me up really
early as there was an elg (moose) and her baby in the field in front of the house. I also travelled to
Eggedal were the host family cabin is located. We all spent a night up in the mountains so we could
go fishing. On the first evening at the cabin, we went out on the boat and put the fishing nets out.
The next morning we went out and helped gather the nets in. Altogether we caught 10 perch and 6
trout. The worst was yet to come when they said we had to gut the fish out. My first fish went really
well until I tried washing it in the river only for it to slip out of my hand and go down the river.
OOPS! We arrived back in Modum to be greeted by the mum and dad of the family. They were busy
cooking a moose roast. It was ok but very tough to eat. On my last day at the host family I played
boules with my host brother and sister. Aimee and I were given the opportunity to make the family
dinner on our last evening in Modum so we decided to make homemade lasagne. We struggled at
the beginning as all ingredients were in Norwegian but we finally got sorted and the meal went
down a treat. On my last day in Norway I travelled to Oslo to where I was going to stay on my last
night due to my flight time on Friday morning. Throughout my day in Oslo I got to see more of the
capital as well as do a little bit of souvenir shopping. I also experienced yet another thunder storm
which lasted well into the night. My last night in Oslo was short as I had to get up at 6am (Norway
time) to travel to the airport to be in time for my flight.

Tanya Johnston

Ines fra Tyskland
Hei I´m Ines from Germany. I was this summer for 3 month in Norway as an IFYE.
On the first 2 days I was in Oslo with the other IFYE`s and Anette, Ragnhild and Julie.There we
have done typical Tourist things.
On Sunday morning I was going 13 hours by train to my first hostfamily in Nordland. In Trofors my
host sister Linda picked me up and than we had to drive one more hour by car to get to her home.
But I think it was not so bad to be 13 hours in the train, so I have seen a lot more from the great
nature than the other IFYE`s, because they was traveling by plane.
I was for 4 weeks in Lindas family and had there a really great time. To the family also belongs her
mom Liv and her dad Even.
On the farm they had around 15 cows and 21 Huskys.
Normaly Linda and I worked together but I also was helping her mom in the kitchen or her dad
outside. Making firewood was a big part of my normal work in this family, but I also have done the
milking and feeding all the animals. Feeding the dogs was sometimes very funny because she had
some very nice and lovely dogs. My most favorite dogs was Marly,Bris and Snörvhit.
Twotimes we we was mushing with the dogs in front of the car I think it was very funny and I have
learned a lot from Linda about dogs.
We also was hiking very often in the mountains behind the house, it is a very beautiful area, with all
the mountains, lakes and Rivers.
One time we had made a fence against the sheep.And I was helping to make the Silo, it is a different
way to make it, than we do it. I was so faszinated that wouldn`t go to make otherthings.
We was also visiting Treana. Mosjön, Sandnessjön and Tärnaby and we have done a lot more! It
was very great to make all this nice things with this lovely family. One my last day in this family
Linda and I was fishing, it was a very nice day for fishing, and we catched 2 örret, and they tasted
so delicius.
But on the evening it was time to say goodbye, it was not so easy to leave.
After this family is was for one week in the 4H landsleier.To get there I needed 13 hours in the
bus.There I meet all the IFEY`s again, that was great and also I meet Stephanie she is from Costa
Rica and also an IFYE.
In the landsleier we was on the 4H gard, swimming and hiking. Also I can say that I liked my host
county.The ppeople from Nordland was very friendly to me and Rachel (an IFYE from
U.S.A.).After the week I was going back to Nordland. 18 hours by bus to my 2 hostfamily.
On the parkingplace in Trommernest my new host family picked me up. To this family belongs
Marit, Bertil and Johann.
In this family I was helping with the hesjing. That was the main work, but I also was fishing, hiking
and picking berrys and mushrooms.This I have done normaly with the 2 dogs Pia and Lissi.
Marit and Bertil was also showing me the area and two beaches, very nices beaches. And I also was
for two nights on the Lofoten by myself an it was great. I slepped in a hostel in Svolvear. There I
seen the Lofotmuseum (it was not so good), the Lofotaquarium and also I have made a boattrip to
the “Trollfjord”, on the way back to Svolvear I have seen real Seaörn.
In my 3 hostfamily I was living together with Rakel (daughter), Ann Katrin and Terje. They had 100
wintersheep, so it was a totally new expirience for me to work with sheep. But I think it was not so
bad, but I didn`t like the sheep meat. At theier place I have done picking up the dryed gras and
carryed it on my back, 2km to a place where we could bring it home by car.-That was a great and
hard work. And this time I have made fences for the shepp not against.
And we was picking a lot of mushroom “kantrell” , multebear and blueberrys.
From the blueberrys I have made jam.
Terje loveed jam so I had to made a lot of jam, also from rips and solbear. Maybe it was my main

work. One day I had to help a neighbour to transport the sheep to the lastebil from the
slaughter.With Rakel I was twotimes hiking on a moutain in the near.And also I was visiting a cow
farm from friends, it was interessting to see the difference from my first farm and the farm here.It
was also a very great family, I really liked it there.
My 2 last days in Nordland I stayed with Ingeborg from 4H.She showed me Bodo,the Northern
Lights and Kajak. It was sooo cool, to do all this things.
Than I take part of the autum gathering in Stokke for 3 days. It was the last time to meet my new
friends and say goodbye, but I think it was a great weekend. We have done a lot.
After the weekend I stayed with Anette, there I was trying shopping,watching Tv and other things I
hadn`t time before .Than my last day in Norway was and I was sad to leave this nice country and all
the nice people I have meet. But on the other side I was happy to see my boyfriend,my family and
all my other friends again.
In the end I can say THANK YOU
Norway,Anette,Ragnhild,Ingeborg, Fam Aaslid, Fam Vardehaugh, Fam Nystabakk, Nordland, all
the nice people I meet and Thank You IFYE`s!!!

Shun-Wen Yang (Tina) fra Taiwan
Norway‧ Amazing
Hello Norway, I am Shun-Wen Yang, IFYE from Taiwan. I am glad that I got the opportunity to
visit Norway for the past three months. I would like to thank 4H in Norway for giving me this
wonderful trip. I stayed with three host families in the county of Nord-Trøndelag during these three
months. I helped out on the farm to feed animals, went to mountain to collect sheep, and etc.
Furthermore, I went sight seeing, swimming, horse back riding, hiking, camping, and so on. I think
the most unforgettable memory would be the 4H camp. I did not only met many nice people but
also did a lot of great activities, such as swimming, mountain climbing, tug of war, volley match,
miljøtorg working, and so forth with awesome lots of fun!!!
The whole experience was a really great memory to me and I thank all my host families for
arranging everything for me! Also, I would like to give a big thank to my supporter: 4H Club of
R.O.C.
Back home in Taiwan, while looking at the photos I took in Norway that reminds me the great
time during my exchange and I will be back. See you soon, Norway!

