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3-retters middag på høsttreff i Bergen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmelding 2013 Norske IFYE Alumner  
 

NIFYEA har i 2013 hatt 60 medlemmer.  
 

Styret har i år bestått av:  

Leder: Anne Britt Kihle Gravermoen 

Nestleder: Janne Berget 

Kasserer : Ragnhild Strand 

Sekretær: Maren Brekkvassmo Myrvold 

Styremedlem: Georg Rønning 

Varamedlem: Malin Thoug 

 

I løpet av 2013 har NIFYEA hatt tre styremøter; to hos Maren i januar og april og ett på 

Ytteråsen hos Georg i august. 

22.-24. februar var det inn- og utreisekurs på Preståsen skole i Nannestad sammen med 

styrekonferansen til  Norske 4H Alumner. Her var vi rundt 35 unge, glade og herlige 4H-ere 

til sammen. Årets utreisende var Ragnhild Raknerud (Nord-Irland), Øystein Sælebakke 

Jacobsen (Tyskland), Ida Kristin Kihle Gravermoen (Østerrike), Anders Påsche (Sveits), 

Karoline Hafnor Bøhn (Sveits), Kirsten Johanne Grythe (Costa Rica), Tone Margaret Ødegård 

(USA, Colorado), Caroline Syverstad (USA, Montana), Olaug Breivik (Taiwan) og Ingrid 

Sælebakke Jacobsen (Australia 2014). Sammen med de innreisende var det 14 deltagere på 

kurset! De innreisende var Georg Rønning, Ingri Elise Jekthammer, Malin Thoug, Eva Marie 

Meådal. Fra NIFYEA deltok Ragnhild Strand og  Maren Myrvold, mens Janne Berget og 

Kirsti Rø var med i teknisk komité. 

På søndagen (24. februar) var det årsmøte i NIFYEA med 20 stemmeberettige. Årsmøtet 2013 

ga styret fullmakt til å flytte årsmøtet slik at det blir mer attraktivt å komme på årsmøtet også 

dersom man ikke skal delta på inn/utreisekurs.  

I april var det IFYE-kafé på Café Sjakk Matt i forbindelse med styremøtet, og vi blei sju 

stykker. En herlig barrista lagde til og med firkløvere i kaffen! 

25. mai var det duket for IFYE-kafe hos de trivelige Bryggejentene i Ersfjordbotn like utenfor 

Tromsø. Julie Tøllefsen, Anne Sofie Sommerseth, Eva Hodnefjell og Marianne Hjerpset koste 

seg med kanelsnurrer og 4H-lodd. 

21.-23. juni var det IFYE-mottak i Oslo for IFYEene Sian fra England, Loopy og Eric fra 

Taiwan, Jens fra Tyskland og Betina fra Sveits. Fredag blei det byvanding med besøk på 

Operaen og middag på Aker Brygge med Mari og Jon Kåre, og lørdag var det besøk i 

Holmenkollen og på Bygdøy. Om kvelden var det rekeaften hos Anne Britt med besøk av  

Anders Stedding Kristiansen, Silje Elisabeth Menne, Anders Påsche og Anette Paulsen. 

Det var mange fra NIFYEA som deltok på Nordisk leir i Vestfold og NIFYEA hadde stand på 

åpen dag. I tillegg til hele styret kom Anders Stedding Kristiansen, Silje Elisabeth Menne, 

Anette Paulsen, Arne Forbord og Yu-Hui Kao med Liv. Marie fra 4H Norge hadde med nye, 

flotte t-skjorter, og det blei vist bilder,  arrangert spisepinnekonkurranse, quiz og ballongdyr. I 

tillegg hadde IFYEene i løpet av leiren, ansvaret for miljøtorget en kveld. 

På den Europeiske konferansen i Wales i sommer deltok Mari Kindsbekken, Anna Moxnes, 



Jon Søli, Hilde Hjelt, Hilde Riser, Kari Bjørke, Omar Tveite, Birgitte Løes, Luuk Geurts, Siv 

Halvorsen, Anne Marie Halvorsen, Inger Christine Groseth og Marianne Hjerpset. 

På verdenskonferansen i Thailand i november deltok Georg Rønning, Maren B. Myrvold, 

Yngve Henriksen, Knut Herrem Vognhild, Tomas Gunnarsson, Ragnhild Gina Grøndahl og 

Tone Kristin Quergård var de andre norske som deltok på verdenskonferansen. 

 

I forbindelse med styremøte i august var det IFYE-kafé i Stjørdal. I tillegg til styret kom Otto 

Brustad og Eva Marie Meådal. Kvelden blei lang, og vi avslutta etterhvert med kake hos 

Georg. 

Årets høsttreff var i Bergen 13.-15. september med 19 deltagere, og noen besøkende i løpet av 

helga. Fredag kveld var det oppmøte og middag på Pastasentralen. Dagen etter var det på tide 

med et besøk på Troldhaugen, Edvard Griegs hjem. Deretter var det fri sightseeing i byen før 

en flott 3-retters middag med god stemning. Søndag dro en del av gjengen på Vil Vite-

senteret,  og en del tok fløibanen før det var tid for avreise. 

Siste aktivitet i året som var blei juletreff hos Anne Britt, hvor Maren Brekkvassmo Myrvold, 

Janne Berget, Ronny Frantzen, Ida Kristin Kihle Gravermoen og Siri Heggebø deltok. Det var 

juleverksted, juletrelenkekonkurranse og mandel i grøten! 

NIFYEA har også i 2013 utgitt 3 utgaver av IFYE-nytt, som kommer på epost til de fleste av 

våre medlemmer. 

 

Takk for et flott NIFYEA-år! 

 

 

INN- OG UTREISEKURS 2013 
 

Den 22.-24. Februar ble det arrangert 

inn- og utreisekurs for årets og 

fjorårets IFYE-medlemmer, vegg i 

vegg med årets styrekonferanse i 

Nannestad. Helga gikk med til å bli 

kjent med hverandre, snøballkrig, quiz, 

god mat, bading og leik, i tillegg til å 

enten utlevere eller motta en hel haug 

med informasjon alt etter som om man 

var inn- eller utreisende. Etter oppsatt 

program fikk deltakerne på begge sider 

av veggen lov til å slappe av med spill 

og kveldskos før behovet for søvn 

meldte seg. 

 

I år er vi en stor gjeng som skal dra til alle 

verdens hjørner, hele 11 stykker! Fylker over hele landet er representert, fra Troms i 

nord til Aust-Agder i sør. Reisemålene i år er Australia, Taiwan, Sveits, Nord-Irland, 



Storbritannia, Costa Rica, Tyskland, Østerrike og USA. I løpet av helga har vi blitt en 

sammensveisa gjeng som alle gleder seg utrolig mye til å dra til sine respektive land. 

 

Både kursholdere og innreisende var veldig behjelpelige med spørsmål, og fortalte 

mer enn gjerne om sine opplevelser i utlandet med et engasjement som bare en 4H-er kan 

utstråle. Det ble også avholdt årsmøte i NIFYEA i løpet av søndagen, med den obligatoriske 

loddtrekningen i etterkant. 

 

Nå gjenstår bare bestilling av flybilletter og ca. tre måneder med sommerfugler i 

magen før årets IFYE-utreisende får oppleve et av sine største eventyr. Ønsk oss gjerne god 

tur hvis du treffer oss før den tid, og søk IFYE selv, så treffes vi på neste års inn- og 

utreisekurs! 

 

Reiseklar hilsen fra IFYE-kullet 2013! 

 

IFYE-KAFEER 
 

"Søndag 6. januar 2013 brakte det sammen  

til IFYE-kafe.  

Anette hadde bursdag, så denne gangen  

ble det lagd mer enn bare te. 

På Sjakk Matt hadde de mye godt,  

så det ble ganske råflott. 

Quesadilla, brownies og is.  

Ragnhild sa: “bare spis”. 

Kelneren vartet opp med flere triks, 

Sjongleringen med flasker var ganske fiks. 

Flere ble inspirert til å dra på 

oppdagelsesferd til nye land, da de hørte  

om konferanser i både Wales og Thailand.

       

Nå gjenstår det å se hvor vi ender opp neste gang."  
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Ragnhild den spandable, Mari den reiseklare og Anne-Britt den spreke 



 

IFYE-kafé i Oslo en fin aprildag 

 

Det var NIFYEA-styret og den vittige Mari som tok turen til Café Sjakk Matt for å 

spise quesadilla med kylling og mangosalsa. Det var fantastisk godt. Når kaffen sto 

for tur og utfordringa kom om en firkløver i kaffen, ble vi tilbudt marihuana i kaffen i 

stedet. Men servitøren gjorde en veldig god innsats – se på bilde da vel ! 

Det var en fin kveld med mye latter og 

skravvel ! Kom neste gang du og da vel – og 

utfordre din barrista til å lage 4H-logo, og send 

inn bilde til oss. 

IFYE-cafeen glir over til å bli styremøte 

hjemme hos Maren. Nybakt eplekake med 

vaniljeis ble kveldsmat. Styret var effektive til 

langt på natt, og selv om ikke alle sov like 

mykt, stille eller kaldt var vi oppe og fortsatte 

planlegginga av sommeren som ingen IFYEer 

skal glemme. 

- Malin- 

 

IFYE-kafé i Tromsø 

 
IFYE-jenter på brygga! 

25. mai var det duket for IFYE-kafe hos de trivelige Bryggejentene i Ersfjordbotn like utenfor 

Tromsø. Deilige, varme hjemmebakte kanelsnurrer ble fortært i godt selskap med IFYE-snakk 

og 4H-lodd- skraping ;) 

 

Alle var enige om at dette var hyggelig og fristet til gjentakelse, så det ble vedtatt at første 

torsdag i måneden skal være "IFYE-kafe kveld". Så finnes det noen gamle eller nye IFYE-er i 

Tromsregionen som vil være med er det bare å slenge seg med! 

Jo flere vi er sammen - jo gladere vi blir! 

 

 

 

 

 

Den glade gjengen her 

er fra venstre; Julie 

Tøllefsen, Anne Sofie 

Sommerseth, Eva 

Hodnefjell og 

Marianne Hjerpset. 



 

IFYE-Kafé på Stjørdal`n! 
 

Endelig var det duket for ifye-kafé i Trøndelag. Stjørdal`n ble møtestedet, ettersom 

styret allerede var i de traktene fra før av. Vi ble syv stykker som møttes for en 

trivelig middag og en kaffetår på Egon. Sola skinte, historiene var mange, og mye 

latter ble det. Det var moro å høre hva alle andre har opplevd, og ikke minst bli kjent 

med en gjeng flotte 4H`ere. Etter middag og kos på Egon, dro alle sammen opp til 

Georg, der vi drakk kaffe og spiste kake. 

Malin prøvde febrilsk å forklare hvor store(eller små) avstander det var i Montana, 

Otto viste villig fram kjerra si, Georg bakte ei kjempegod gulrotkake, Ragnhild betalte 

villig, Anne Britt var opptatt med å snurpe hetta rundt hodet sitt, mens Maren ikke 

klarte å holde latteren tilbake. 

Takk for en trivelig kveld. 

 

IFYE-klem fra Eva Marie 

 

IFYE-mottak, Oslo 
 

Den 21. – 23. juni ble det arrangert IFYE-mottak i Oslo.  

 

Fredag ankom Sian fra England, Loopy og Eric fra Taiwan, Jens fra Tyskland og Betina fra Sveits. 

IFYE-ene sjekket inn på Cochs pensjonat i Bogstadveien rett ved Kongens slott.  

 

Maren, Anne Britt og Janne fra NIFYEA tok de med på byvandring til blant annet Operaen. På 

kvelden gikk vi til Aker brygge, og spiste middag på Olivia med Jon Kåre og Mari fra NIFYEA. Vi 

hadde egentlig store planer om å dra på konserten VG-lista på Rådhusplassen. Men på grunn av store 

nedbørsmengder ble vi sittende og kose oss på Olivia, og fikk kun med oss de siste 15 minuttene av 

konserten.  

 

Lørdag dro vi tidlig av gårde til Holmenkollen for å nyte den gode utsikten over Oslo derfra. Til tross 

for to turer i hopptårnet, så vi ingenting, bortsett fra tåke. Men skimuseet, hoppbakken og 

skisimulatoren ble nøye utforsket.  

 

Deretter spiste vi lunsj i Bogstadveien, før vi tok båt fra Aker brygge til Bygdøynes for å oppleve 

Frammuseet. Så for vi videre til Vigelandsparken for å se på all skulpturene   

 

På kvelden dro vi på rekeaften hjemme hos Anne Britt med Anders Kristiansen, Silje Elisabeth, 

Anders Påske og Anette Paulsen fra NIFYEA.  

 

Søndag morgen spiste vi frokost før vi tok farvel med IFYE’ene som skulle reise til ulike deler av 

landet.  

 



 
 

 

 

Nordisk 4H-leir – Think Love Do Move 

 

27.juli – 3.august var det Nordisk 4H-leir i Melsom I Vestfold. Her ble vi godt 

mottatt av blant annet Anette som sto i for fult hele uka. Vi var hele fem av seks 

styremedlemmer som var der storparten av leiren, og i tillegg kom vår kjære 

leder og var med oss på stand på åpen dag. 

 

Med på leiren var dessuten seks av årets innkommende IFYE-er. De så ut til å ha 

det veldig fint. IFYE-ene bor sammen med det fylket de har vært hos, sånn at de 

blir kjent med de andre leirdeltakerne. Så de har både hatt gleden av å være 

sammen med hverandre og sammen med de andre deltakerne. Vi hadde også en 

kveld der alle IFYE-ene jobbet i miljøtorget. De var veldig ivrige, og vi hadde 

det veldig artig sammen. 

 

Det merkes at det er mange aktive alumner på leir som har vært IFYE-er nå. 

Dette er utrolig positivt for å få spredd ordet om dette fantastiske programmet! 

På årets leir har vi også vært heldige å fått besøk av flere «gamle» IFYE-er, og 

selvfølgelig en ekte IFYE-baby! Snakk om god reklame!  Noen som tipper 

hvem? 

 

 

 

 

 



Høsttreff i Bergen 

 

Reiseslaatt (E. Grieg, Op. 17, nr 13) 

 

Udfarten (E. Grieg, Op. 9, nr 4) 

Vi vandrer med freidig mot fra alle landets hjørner, og møtes i Bergen for å (kultur)utveklse historier 

fra sist gang, fra sommeren, leir og konferanser, store og små hendelser, "har du hørt" og "hyggelig å 

hilse på deg". Ragnhild har blitt et helt hus rikere siden sist. Mari har ny jobb, og skal bli tante på nytt. 

Marit skal verves til utreise etter fullførte studier. Marianne har starta i fiskeoljebransjen. Anders er en 

like travel siv.ing-student som før, men nå med et IFYE-opphold rikere. Ida har representert 

hopplandslaget, i hvertfall i bekledningen, i Østerrike. Noen har reist lengre enn andre, som Tone, som 

krysset Atlanterhavet for å møtes oss. Otto har aldri vært i Bergen før, Astrid bor ikke langt unna (og 

bra er det, da fødselen er like om hjørnet), Signe tar tog fra Oslo. Noen rekker sentralisert pasta, andre 

går for Anettes dessertanbefaling på Peppes, fordi det var så billige billetter med kveldsfly fra 

Trondheim til Bergen. Til slutt har alle funnet fram til Hordaheimen, og kan synke ned i gode senger 

mens regnet trommer på ruta.  

 

I hjemmet (E. Grieg, Op. 43, nr 3) 

Lørdag er regntung, men lett å like, for vi skal til Troldhaugen og nyte suppe og musikk. Ute ved sjøen 

møter vi Ragnhild, Gunnar og Ingeborg, som blir med på omvisning i Edvards hjem. Også den andre 

Ragnhilds søster, Ingrid, forsøkes vervet inn i IFYE-kretser denne formiddagen. Hjemmet er 

velmøblert og høyt under taket for en mann på snaut 1,5 meter over bakken. Loopi får innføring i 

kremet suppe, og Eric synes det er fint å lukke øynene til Rune Alvers klimpring. Kanskje greit at 

pianostykkene er noenlunde korte? Kirsti drømmer om hjemmekontor à la composer's hut. Noen finner 

noe å kjøpe med seg hjem. Formiddagen forløper i ekte IFYE-tempo - rolig, hyggelig, trasketempo. 

Med kulturell input inntar vi bysentrum og finner ytterligere ting å kjøpe med oss hjem. Noen 

forfølger kaffemisjonen, andre foretrekker formiddagslur på hotellet. Det gjelder å lade opp til atter 

nedbør i form av Yr på kveldens restaurantbesøk. Otto har gledet seg helt siden høsttreffet i Tromsø. 

Jens er lykkelig for å slippe taco. 

 

Den sidste laurdags kvelden  (E. Grieg, Op. 17, nr 15) 

Noen typer nedbør er lettere å like enn andre. Som når det "regner" god mat og drikke ned på bordet 

på restauranten Yr. Servitøren opererer neppe i IFYE-tempo, men sørger for at smakfull Santa Kristian 

spekeskinke, brie, ytrefilket av okse og karamellpannacotta kommer på bordet i en fei. Maren og 

Georg vet også å la beina gå hurtig rundt til toner av Dire Straits. Janne prøver seg på grønne oliven, 

uten hell. Det er uten tvil god stemning, og noen mener kvelden neppe kan slutte her.  

 

Nattscene (E. Griegs "Peer Gynt", Op. 23 nr 14) 

Anette mener det er merkelig å skulle legge seg tidligere på en lørdag enn det hun gjør resten av uka, 

og tar med seg en god gjeng (den yngre garde?) til Henriks stuer. Der er det så fullt av mannfolk at 

gjengen må snu i døra, men Cafe Opera har plass nok. Praten og tida går, og det har blitt søndag før 

alle finner tilbake til Hordaheimen. 

 

Morgenstemning (E.Griegs "Peer Gynt", Op. 23 nr 17) 

Det beste med å bo på hotell er å nyte god og lang frokost, gjerne ispedd litt loddsalg. Marianne vinner 

servietter, igjen. Kirsti vinner referatet. Vi bestemmer å flytte årsmøtet til høsten, eller var det høsten 

som skulle flyttes til våren? Uansett, vi vil ha flere stemmer å telle på årsmøtet! Noen reiser hjem når 



premiene er delt ut, mens andre Vil Vite. Anders leder oss trygt gjennom Nygaardsparken. Det blir tid 

for både prompeputefotballkonkurranse og obskure værmeldinger. Så samles vi atter igjen på Peppes 

og oppladning til Fløyentur for den som tør og vil. Regnet lar vente på seg, slik at fotoforholdene over 

Bergen er så gode som de kan bli. 

 

Borte! (E.Griegs tonesettelse til "Sex digte" av Henrik Ibsen, Op. 25 nr 5) 

Regnblaute farvelklemmer på Hordaheimen, deling av smågodt og små og store gjeps. Det er sånn det 

skal være: trøtt nok til at man kan si man har opplevd mye, våken nok til å finne flybussen. Noen med 

lengre hjemreise enn andre vurderer å bytte koffert for å få bagasjegåten til å gå opp. Neste gang ses vi 

kanskje i Ålesund eller på Røros, eller et helt annet sted. Otto har allerede begynt å glede seg til 

trerettersen! 

 

REISEBREV FRA RUNDT-OM-KRING  
 

Hopp i det og gjør noe ingen andre har gjort før deg!  
 

I mange år har jeg vurdert å reise ut som IFYE. Da jeg leste brosjyren om IFYE-utveksling 

som ble sendt ut i vinter, tenkte jeg at nå hopper jeg i det. Nå eller aldri! 4H tilbyr utveksling i 

mange spennende land, jeg hadde drømt om å reise til landet down under. I ettertid er jeg 

kjempe glad for at jeg fikk reise ut på eventyr til Østerrike. Jeg ble den første IFYE’en fra 

Norge som besøkte Østerrike . 

 

På forhånd viste jeg ikke mye om Østerrike. Det jeg viste var at landskapet lignet på vårt 

landskap i Norge og at hovedstaden heter Wien. I beskrivelsen i brosjyren om IFYE-

utveksling sto det: Er ditt eneste 

forhold til Østerriket at de har 

wienervals, wienerbrød og 

wienerpølser? Jeg viste ikke en 

gang at Østerrike var kjent for 

wienervals osv. Etter å ha vært i 

Østerrike i seks uker har 

kunnskapen min om Østerrike økt 

betraktelig. En anbefaling fra meg 

er at hvis du tar turen til Østerrike 

må du spise wienersnitsel. Den er 

himmelsk! 

  

Eventyrlig hilsen fra Ida Kristin 

Kihle Gravermoen 

 

 

 

 

 



Reisebrev fra Costa Rica 

 

Har nå vært i Costa Rica i 3uker og fått oppleve en del av det landet har å by på. Jeg bor nå 

hos den første familien i la Vega litt utenfor la Fortuna, San Carlos. Familien består av pappa 

Carlos(45), mamma Marie Esther(45) og barna Carla, Karol, Carolina, Karen og Carlos i 

alderen 26-9 år. Huset deres har 3 soverom, bad, stue/kjøkken og en uteområde og planter i 

hagen. Tipper de er middels velstående. Her har jeg fått oppleve ziplinekjøring i regnskogen, 

rappellert ned 164m og ridd hest for 

første gang siden aspirantleir når jeg var 

10år. Ziplinen og rappelleringen var bare 

gøy, men hesteridningen var ganske 

skummelt i starten, men gikk bedre etter 

hvert. Familien syns det var hysterisk at 

det var hesteridningen var det jeg syns 

var verst. I tillegg har jeg sett vulkan, 

iguaner i trærne, ville papegøyer, hatt 

masse regn, og sett en naturlig turkis elv.  

 

 

Familien har også en papayaplantasje, på kanskje 100x100m, så er ikke all verdens stor og 

plantene er ikke mer enn en halv meter høye. Der var vi to lørdager og gjødslet plantene, den 

ene dagen i strålende sol, så jeg holdt på renne bort.. Jeg har og vært med Carolina på skolen, 

ho går på videregående, så det var litt reise tilbake i tid, men moro å se hvordan skolen er her. 

Det minner veldig om det jeg har sett på amerikanske filmer, med de gule bussene, ett rom til 

hvert fag, skapene på utsiden til bøkene og skoleuniform. 

 

Nå i helgen var jeg på leir med 4-S(4H) sør-vest for 

San José, det var leir for hele landet og tok 4-5timer i 

buss for å komme dit. På leiren var søsteren Carolina 

og to fra klassen hennes, Satu fra Finland og Ariane fra 

sveits og noen hundre flere mennesker. Leiren var en 

mellomting mellom ett kurs i Norge og leir. Største 

forskjellen er at her hører 4-S til i skolen og lærere var 

og med på leiren. Når vi kom ble vi delt inn i grupper 

basert på fargen på silkebåndene vi fikk på armen, jeg 

ble på svart lag med Satu fra Finland, hennes 

vertssøster, en annen jente og 6 gutter. På fredagen hadde vi i oppgave å finne på navn, logo 

og kamprop til gruppen og lage ett flagg. Vi ble «los staminas» og hadde en muskelarm på 

flagget vårt. Lørdag var det rally, som var slags aktivitetsløype med først å gå gjennom en nett 

av tau, deretter sparke en fotball inn i mål, løse en gåte, gå trillebår på presenning full av 

såpevann og kravle i gjørme under ett nett av tau før vi kom i mål. Da var det kjempe kø i 

dusjen og folk prøvde så godt de kunne å redde klærne og skoene sine, som var fulle av 

gjørme. Det var ganske gøy, men gjørmebadingen kunne de klart seg uten, tror en del klær og 



sko aldri vil bli bra igjen. Etterpå skulle vi til stranden og rydde søppel, sånn at ikke 

skilpaddene setter seg fast i det når de klekkes. Men da var det full storm og masse regn, så 

det ble avlyst og ble heller slapping av i noen timer. 

 

På kvelden skulle hvert lag ha ett danseinnslag og ett teaterinnslag som underholdning. 

Nesten alle teaterinnslagene handlet om at søppel forurenser jorden og at man må putte det i 

søpla, med unntak av en som handlet om ei jente som ble gravid, så forsto ikke helt den.. Men 

de er visst ganske opptatt av det med søppelet. Vekkingen var i 5-6tiden hver morgen, noe 

som var litt tidligere enn leirene jeg har vært på, men de hadde ikke kultur for å døgne da, så 

alle la seg i 12-1 tia. Natt til søndag våknet jeg plutselig av masse høylytt synging utenfor 

rommet vårt og slåing på bøtter og flasker. Forsto ingenting, så gikk ut og der sto en hau med 

gutter og sang kjærlighetssanger, så det var litt søtt. Alt i alt var det en ganske gøy leir og jeg 

forsto etter hvert mer og mer av det de sa. Merket at det var en de som var litt redde for å 

snakke med oss siden vi ikke forsto alt, eller spesielt med meg i alle fall, siden jeg kan dårligst 

Spansk, men kom seg utover på lørdagen. Søndag var det bare frokost og hjemreise, så forlot 

leiren kl. 9 på morgenen. 

 

Maten her er veldig annerledes enn i Norge, de spiser ris og bønner til omtrent alle måltid! Og 

etter 3 uker, så begynner jeg å bli litt lei.. Tilbehøret varierer litt med diverse kjøtt, kylling, 

fisk og salat. Ellers er været akkurat passe varmt i skyggen, kanskje 28grader, men går du ut i 

sola så svetter du med en gang. Det er også høy luftfuktighet her, så er ofte ganske klamt.  

 

På leiren traff jeg min nye søster som jeg skal reise til neste uke, det er den familien som 

Ariane bor hos nå. Visste ikke om 

familien før nå i helgen, for de måtte 

finne en ny siden den første jeg fikk ikke 

kunne ha meg likevel. Hos den nye 

familien sier Ariane at det er det 

gangavstand til stranden, de har en 

hushjelp og Ariane hadde eget rom med 

eget bad. Tror det blir veldig annerledes 

enn sånn det er her. Har og eget rom her, 

men det er der den enste datamaskinen i 

huset er, så er nesten alltid noen andre 

der også, og badet er det omtrent alltid kø 

på. 

 

 

Håper alt er bra med dere hjemme! 

Klam klem fra Kirsten Johanne Grythe 

 

Mer fra Costa Rica på: http://costarica2013.blogg.no 

 



 

Reisebrev fra Sveits 

 

 

Nå har jeg allerede vært i Sveits i 

seks uker, og det gjenstär bare èn til 

før jeg vender nesa hjemover. I løpet 

av disse seks ukene har jeg vært hos 

to vertsfamilier, den første i 

Diessenhofen, ca. 50 meter (!) unna 

Rhinen og grensa til Tyskland. 

Familien Brauchli bestod av herr og 

fru, sønnene Martin og Beat, og 

datteren Monika. De tre søsknene 

hadde allerede rukket ä flytte ut 

ettersom alle sammen var over 20, 

men jeg fikk hilset pä alle tre i løpet 

av de første fire ukene.  

 

 

Hver eneste ukedag i 

Diessenhofen begynte med 

frokost klokka sju om 

morgenen, og deretter 

Schnittlauch (altså, 

gressløk) frem til vi hadde 

sanket 30 kilo totalt. 

Middagen her er forresten 

klokka tolv, fire timer før 

studenten Anders bruker ä 

spise, og ”Abendsessen” er 

klokka seks/halv sju. Jeg 

skriver ikke kveldsmat, 

fordi de som regel spiser noe varmt og/eller ordentlig tilberedt pä kvelden. Og frokosten  

består av enten supersøtt pälegg som honning eller nutella, eller fire-fem typer ost og kanskje 

litt kjøttpålegg. Heldigvis spiser de for det meste hardt brød, og ikke baguette-50%-luft-loff 

som i Frankrike. 

 

Etter en hel dag med arbeid hos Brauchli`s var det bare å slenge pä seg badetøy, gå en 

kilometer eller to og hoppe ut i Rhinen for avkjøling. Etter bare fem til ti minutter har 

strømmen ført deg ned til huset ditt igjen, og fru Brauchli har Abendsessen-bordet ferdig 

pådekket. Ganske herlig! Beat, den eldste sønnen i familien, tok oss også med pä en seilas 



oppover til Bodensee med elvebåt. Sä klart har jeg sett et titalls borger, spist Rösti, Raclette 

og Fondue og generelt sett prøvd ä oppføre meg som en typisk sveitser.  

 

Og apropos typisk Sveits, sä er togsystemet i landet verdenskjent for å være et av de best 

utbygde. Dessverre for en stakkars nordmann er det litt uvant å konstant ha fire minutter 

mellom du går av ett tog til neste tog drar fra plattformen. Og SSB (sveitsiske NSB) synes 

også du skal klare å komme deg fra tog til buss pä bare ett minutt. En gang ble det rett og slett 

for mye, og jeg endte opp med ä gå av det riktige toget på en plattform uten å ta med bagasje, 

tro jeg har ett minutt til å snakke med noen som ikke skulle stige på, og deretter innse et halvt 

minutt senere at toget var pä vei bort. Heldigvis er sveitsere noen skikkelig reale folk, og 

bagasjen min kunne hentes pä endestasjonen! 

 

Hurtig og effektivt, men ikke særlig turistvennlig. 

 

Det er litt utrolig med tanke pä hvilket strøk jeg kommer 

fra, men her i Sveits har jeg kjørt traktor selv for første 

gang. Jeg har også lukt vekk sikkert hundre kilo ugress 

totalt, både med og uten redskaper, arbeidet ved et 

samlebånd for hvitløk, sett hvordan sveitserost blir lagd i 

Appenzell, vært på en liten alpetur og ikke minst møtt 

masse flotte mennesker som også er IFYE her i Sveits, både 

på Incoming-Weekend og alpeturen. Jeg besøkte også en av 

de over 70 sjokoladefabrikkene her i Sveits, og ble servert 

litt fakta. For eksempel at hver sveitser spiser i 

gjennomsnitt 11.9 kg sjokolade per år, og med litt over 8 

millioner innbyggere tilsvarer det ca. 100 millioner kilo 

sjokolade konsumert per år – bare her i Sveits! 

 

Min andre vertsfamilie er av den litt mer yngre garde kan 

man si – både herr og fru Brunner er bare fire år eldre enn 

meg, men allerede svært godt etablerte med tre barn og stor 

gård. Til middag er vi ofte 10-12 personer med 5 eller flere 

nasjonaliteter representert. Du kan trygt si at dette er en 

internasjonal familie og gårdsdrift. Johanna, en IFYE fra 2011 er også her akkurat nå på 

besøk. Hun er svensk, så på en måte har jeg muligheten til å snakke norsk med noen hele 

tiden, men siden jeg må snakke bokmäl for at hun skal forstå hva jeg sier, skjer ikke det så 



ofte. (Heia trøndersk!) Helt siden dag 1 har jeg også bestemt meg for ä snakke tysk hele veien, 

sä det har jeg gjort. Har ikke alltid vårt en smal sak, selv etter 6 år med tysk i skolen. 

 

 

Her kommer en liten Dette-Var-Vanskelig-Parlør: 

 

- ”Wo?” på tysk er det samme som ”Where?” på engelsk. 

- ”Wer? på tysk er det samme som ”Who?” på engelsk. 

- ”Schwer” betyr ikke svær, men tung. Måtte forklares til meg med teskje. 

- ”Bergen” betyr ikke berg. ”Bergen”=fjell og berg=”Högel”. Ordet gjør det også 

vanskelig å forklare norsk geografi ut i fra byen ”Bergen”. 

- ”Sirup” er for det meste saft. 

- Å presentere seg er vanskelig om man heter Anders. Pä tysk betyr det ”annerledes”. 

Har muligens introdusert meg et par ganger på måten: ”Hei, jeg er annerledes!” 

- Lyden ”Chhhhh” er nødvendig i hvert ord pä sveitsertysk. Gjerne to til tre ganger. 

- På slutten av hvert substantiv kan man slenge pä ”-li” for å beskrive at det er lite. 

 

 

Her i Spins (uttales shpeis) plukker jeg for det meste Heidelbeeren et par timer hver 

arbeidsdag, og får delta i variert gårdsarbeid mellom middag og Abendsessen. Første august 

er nasjonaldag her i Sveits, og denne gården er litt spesiell – pä hjemmesiden stär det 

”Agrotourismus”. Det vil si at man kan bestille en formiddag her pä gården og få servert mat 

og få en guidet rundtur med hestekjerre. På nasjonaldagen ble det her servert brunch for alle 

som stoppet innom, som var ca 350 stykker. Jeg hjalp også til, som ”Shpigl-ei”(speilegg)-

steker. 

 

Alt i alt er jeg overrasket over hvor mye kulturen ligner pä Norges. Om du tok hele landet vårt 

og presset det sammen, slik at fjellene ble litt høyere og alt ligger helt nærme hverandre, 

begynner det ä ligne pä Sveits slik som jeg har opplevd det. Ikke med i EU, folk er generelt 

sett svärt høflige og dyrelivet ligner. Med unntak av noen ganske sære sportsgrener 

(Schwingen, Pontonier og Hornussen. Google it.) og null kystlinje er det egentlig ingen grunn 

til å savne Norge, og det er litt trist at min reise som IFYE snart er slutt. Men jeg gleder meg 

kjempemye til å kunne fortelle alle sammen om alt som er opplevd!  

 

Hilsen Anders Påsche ( : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reisebrev fra Taiwan - Xiaying, Tainan County 14.07.13 

 

Hei. Her kommer en liten oppdatering fra Taiwan.  

 

Flyreisen fra Værnes til Amsterdam gikk knirkefritt, og flyreisen til 

Hong Kong var lang – ca. 10 timer eller mer. Jeg fikk ikke sove så 

mye, fordi jeg ble forkjølet like før jeg dro fra Norge. Typisk … 

dermed ble det lite søvn, og en stk sliten Olaug. Når jeg ankom 

Taipei, var bagasjen forsinket, men de ansatte i flyselskapet ordnet 

det slik at bagasjen ble kjørt med drosje til hotellet jeg skulle på. 

Utenfor tollen ble jeg møtt av Cash (IFYE-organisatoren i Taiwan). 

Jeg ble ønsket velkommen, fikk litt mat og så dro jeg til hotellet der 

jeg skulle overnatte. Der møtte jeg Danica, som er IFYE fra USA, og 

vi skulle begge delta på Leadership Camp i Taichung neste dag. Der 

møtte vi Pascal (IFYE fra Sveits) som også skulle være på Leadership Camp. (bildet er tatt like før 

landing i Taiwan) 

De første dagene i Taiwan var veldig varme! For en som kommer fra det kalde nord, vil det å 

ha over 30 °C (eller høyere) hver dag bli en stor overgang. Det føltes nesten ut som om jeg 

smeltet når de tok oss med på aktiviteter og turer. Spesielt midt på dagen, når solen er 

sterkest, blir det veldig varmt. Og som om varmen ikke var varm nok, så er det også ganske 

høy luftfuktighet i Taiwan. Så de klærne jeg tok med sånn i tilfelle det skulle bli kaldt vær, er 

det bare for meg å sende hjem. Den plassen de klærne opptar, trenger jeg til å oppbevare 

gavene jeg får. 

Folk i Taiwan er nemlig veldig gavmilde, og gjestfrie. De gir bort små gaver, store gaver, 

eller mange små gaver. For eksempel, så fikk jeg en stor pose med mango, og en stor pose 

med tørket mango etter å ha besøkt kontoret til Farmers Association i Guantian. Og i Shiaying 

fikk jeg tre store poser med kjeks. Hvor skal man gjøre av alt dette når man har begrenset med 

plass? Det å spise det opp hadde jo vært en mulighet, hvis man bare ikke konstant er mett… 

 Når vi i Norge møter nye/kjente personer, sier vi: «hei, hvordan går det?», men i 

Taiwan så er det noe annet i fokus. Nemlig å sørge for at gjesten hele tiden har det bra og ikke 

trenger noe. Jeg blir ofte spurt «er du sulten?». Jeg tror ikke jeg har vært sulten siden dag 5 i 

Taiwan! Først spiser man frokost, så spiser man lunsj, og så middag. De matrettene jeg har 

spist fram til nå har vært en ny type hver dag, og i store porsjoner. Så jeg har gjort mitt beste, 

har vært høflig og spist opp maten min til hvert måltid (enda jeg var mett etter 2/3 av måltidet, 

for jeg må jo selvfølgelig være høflig og smake på alt som de tilbyr meg). Dette førte til at jeg 

konstant er mett! Og til alle måltider drikker man en eller annen form for te. Enda godt at jeg 

lærte meg å like te før jeg reiste hit! Og det er ikke nok med alle de store porsjonene til 

måltidene, men også frukt mellom måltidene. Ananas, mango, kiwi, guava, druer … ja, mye 

frukt! Og alt er ferskt! Ananasen de har her i Taiwan er den beste jeg har smakt! (På dette bildet 

sitter jeg mellom radene i en ananasåker. Det er interessant å se andre landbruks metoder, og hvordan de 

forskjellige råvarene dyrkes.) 

Når jeg kom til min første vertsfamilie (Guantian, Tainan) ble jeg godt mottatt av vertsmor, 

vertssøster (18), vertsbror (17) og vertsfar. Fordi de alltid tok meg med for å se på templer 

eller andre severdigheter, spiste vi sjelden hjemme hos familien. For det meste spiste vi på 



restauranter på tur hjem fra aktiviteter eller fordi de ville at jeg skulle smake på en matrett 

som var spesiell for det området. Med mye å se på og en timeplan der nesten hvert minutt av 

mitt opphold var planlagt, blir det mye gåing og mange nye inntrykk.  

Siden Guantian 4H arrangerte Summer Camp for barn fra 9-12 år (litt som distriktsleir) gikk 

mye av tiden hos denne familien med på å være med 4H-klubben til leirområdet for å 

planlegge, og å være med på leiren. I Taiwan bruker de 4H-leirene til å lære medlemmene 

hvordan de skal kunne møte verden, kunne stå fram og si sin mening, bli mer utadvendte 

(barn i Taiwan er ofte veldig sjenerte) og det å 

være seg selv.  

 Når deltagerne på leiren hadde sine 

aktiviteter, var jeg ut på mine egne IFYE-

aktiviteter. Slik som å besøke diverse fabrikker, 

kontorer, bønder, andre Farmers Association i 

fylket, spise mat som er typisk for det bestemte 

området jeg besøker, dra til en nasjonalpark, 

museum eller utstilling, og det å delta i andre 4H-

distrikters aktiviteter. 

Jeg har fått sett mange fine templer, tradisjonelle 

og gamle bygninger, og jeg har fått opplevd noe av 

taiwansk landbruk og matlaging. Jeg har sammen med Guantian 4H gjødslet vannkastanjer, 

og sett Jacana fasan. Og sammen med Jiangjyun 4H har jeg fått prøve å høste ris, lage mántou 

(en slags bolle), rice dumplings og en slags type kjøttboller dekket av ris. 

Ikke alle snakker like godt engelsk, men de prøver så godt de kan. Og om det ikke fungerer, 

så tyr man til kroppsspråk! Det kan føre til mange morsomme samtaler og en god latter, når 

man virkelig må bruke kroppsspråk OG lage lyder for å forklare hvordan man utfører en 

bestemt oppgave, eller et ord som er vanskelig å forklare på engelsk. 

I helgen så var det en tyfon på gjennomreise i Taiwan. Det var litt spennende, og samtidig litt 

rart … men den rammet ikke meg eller mine vertsfamilier (som jeg vet om). Denne var bare 

middels i styrke, så det vi merket av tyfonen var kraftig vind og mye nedbør. Jeg hadde 

forestilt meg en stor virvelvind som kom til byen vår, 

men det var nok bare min egen fantasi som mente en 

tyfon så slik ut. Men alt gikk greit. 

Har det ellers veldig fint her i Taiwan, og har blitt 

kjent med mange nye mennesker. Flere blir jeg vel 

kjent med nå, da jeg nettopp har flyttet til vertsfamilie 

nr. 2. De bor helt annerledes enn familie nr. 1. som for 

eksempel dusjen. Første familie hadde vanlig dusj, 

men ikke dusjkabinett. Min andre familie har ikke 

dusj, så man må vaske seg/bade/dusje i en plastbalje. 

Det har ikke jeg gjort siden jeg var veldig liten.   

Håper resten av IFYE-oppholdet blir like morsomt som de to første ukene har vært!  

 

Hilsen Olaug Cecilie  

 



Min IFYE-reise til Nord-Irland  

Hele min IFYE-reise startet en vakker juli-morgen klokken 04.00 om morgenen. Da reiste jeg og 

pappa først for å hilse på ammekyrene våres og se på åkeren før jeg reiste videre til Nord-Irland. På 

tross av noen kjørefeil, siste brunostskiva og at jeg innså at når jeg kom tilbake til Norge så ville 

åkeren være gul, så gledet jeg meg veldig mye.  

På flyet mot London Heathrow, så møtte jeg en snill gutt som hjalp meg på flyplassen. Det ble mye 

buddhisme og snowboard snakking helt til mitt neste fly skulle gå, noe jeg var glad for. Han var 

forresten den første personen som fikk et visittkort av meg 

Jeg møtte min første vertsfamilie på flyplassen i Belfast. 

Familien Shaw besto av 4 familiemedlemmer og ei 

kjempe søt bestemor huset rett ved siden av. Jeg skulle 

være hos denne familien i en uke, som ble desidert min 

beste uke i Nord-Irland.  Jeg kom til en gård bestående 

av kyr og duer. Det var denne uken jeg opplevde et 

virkelig flott familieliv som jeg aldri vil glemme.  

De neste to ukene bodde jeg hos to andre fine familier 

jeg har fått stor glede av. Jeg opplevde veldig mange 

bygdefester, baseball, slott, parader, museer, 

gudstjeneste, hele tre uker med solskinn og ikke minst Texel-festivalen. Det var en festival for Texel- 

sauebønner over hele Storbritannia. På denne festivalen fikk jeg en rekke kallenavn blant annet 

«Wagon Wheel», «Bob» og «Jinni» ettersom navnet mitt var litt vanskelig å uttale. 

Nord-Irland er et veldig todelt kultur mellom protestanter og 

katolikker. Jeg måtte være litt forsiktig hva jeg uttalte meg 

og hvilke flagg jeg brukte. Og særlig etter mye 

forhåndslesning om den såkalte  «The Trouble», som 

egentlig ikke var noe særlig trøbbel lenger, hadde jeg store 

forventninger på deres nasjonaldag. Nasjonaldagen, i det 

minste for protestantene, så opplevde jeg en kjempe koselig 

familiedag som minnet litt om våres nasjonaldag, med 

parade og korps. Forskjellen var at i Nord-Irland så var det 

mange korps etter hverandre, helst reine fløyteband eller 

sekkepipeband, og avsluttes med en piknik på et jorde.    

På en grillfest sammen med de andre IFYE-ene så møtte 

jeg ei svensk jente som jeg benyttet meg med å snakke 

litt norsk. Det var en utrolig befriende følelse etter 

mange dager med bare engelsk, men samtidig var det 

noe av det merkeligste jeg noen gang har gjort. Det var 

rett og slett litt vanskelig å snakke norsk, men heldigvis 

følte hun svenske jenta det samme. Vi ble derfor enig 

om å bare snakke engelsk til hverandre. 

 

 



Mitt reisebrev avsluttes dermed med et kort utdrag av min oppdagelsesliste på turen.  

1. Det er is-kiosker overalt (I Nord-Irland er folk glad i is) 

2. Nord-Irland ligner på en Postmann Pat – verden 

3. Folk hilser alltid på hverandre i trafikken  

4. Det er ikke bare sauer i Nord-Irland, faktisk er det omtrent like mange kyr der. 

5. Gjerder, stolper og lignende blir pyntet med enten gras eller steiner (alt ser naturlig ut) 

6. I trafikken kan bilene treffe litt hverandre på grunn av at det er så smale veier  

7. Stikkontaktene er ikke som de norske stikkontaktene, de har nemlig tre hull 

8. Det er vanlig å ha dessert hver dag, og helst etter hvert måltid 

9. Pannekaker om morgenen hver dag er faktisk veldig godt 

10. Sengene er som å ligge i en konvolutt, fordi overlakenet er brettet stramt til sengen 

11. Nord-Irske folk er glad i country, danser helst swing på fester 

12. Folk tar ikke av seg skoene når dem går inn, går helst i samme sko i fjøset og på kjøkkenet 

13. Jeg ble omringa av sekkepiper 

14. Jeg ble også omringa av postvesenet 

15. På vestkanten av Nord-Irland så snakker folk høyt, lyst på samme måte som gutter er i 

stemmeskiftet 

16. Det var alltid den mest edrue som skulle kjøre folk hjem fra fester 

17. Jeg har fått mange venner verden over, blant annet amerikaneren Liza som jeg har møtt flere 

ganger her i Norge 

18. Når jeg kom hjem til Norge var åkeren gul  

 

Ragnhild Raknerud, Nord-Irland 2013 



 

Reisebrev fra innkommende IFYE-er 

Hello everyone. My name is Luby Kuo(郭佳薇). A twenty-three years old Taiwanese girl. I 

stay in Norway for three month. I had lots of fun here. It was such an unforgettable trip I had 

ever experienced. 

 

I received a lot of mails about IFYE program because Norway 4H made our schedule ready 

before we arrive. This is thoughtful and sweet. Let me have time to found more information 

and contacted my family. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I have six host families in Norway. Three of them are in Troms and others all in Telemark. It 

is very lucky that I have a good time in Troms camp. I try to kayaking, make tradition meal 

for 60
th

 Anniversary celebration party.  

 
 

The special experience is I live on board for a long time. It’s a fishing family. We go fishing 

in the Norwegian Sea and travel around the island. 



When I come back to Taiwan, the little pigs always remind me about a family. The family 

have a pig farm. Mom and I take care of pigs. It is first time that I saw the pigs running so fast 

on the grass. 

  
Nordic is famous for education.  My sister and I went to school together. I was surprised that 

there is so few people in a class. The average student number of a class is thirty-six people in 

Taiwan. 

 

In the three month,I have ever been to Senja. It is the most beautiful island I have ever seen. 

We ride bicycle to a art museum where surrounded by mountains and ocean. If I have a 

chance,I want go back again with my parents and friends. My family tell some story about 

Trolls. We saw the movie and I can’t distinguish between true and false. 

 
 

I also participated in many markets. One is in Lunde, another is open farm, the other is 

Dyrsku’n Arrangement AS. I help my family and 4H to do some work. For example, making 

pizza and building tent. I like join all of market. Nordic camp is the best memory. It is my 

first time to live in a big tent with 4Hers for seven days. IFYEs build up a friendship in this 

camp. We eat supper, listen to the concerts, go a long distance to take shower, watch 

Performances, playing volleyball and go to common room together. I know I will remember 

this time. 



 
I’d like to say “Tusen Takk” to everyone. I love Norway so much and have an amazing time 

here. I will go back someday (In fact, I was planning to go to Europe).Thank you so much to 

Norway 4H, my family, 4H friend, IFYEs. I will keep it in my mind forever. 

 

 

IFYE fra Storbritannia 

 

In June and July 2013, I had the great 

opportunity to become an IYFE in Norway 

for 6 weeks as part of the young farmers 

in the UK. On my arrival I was met by 

Norwegian IYFE's and then met all the 

other IYFE's. During the first weekend 

we had a chance to go site seeing 

around Oslo, which was a wonderful 

opportunity, we even managed to see 

a concert on the Saturday night. 

During my time I stayed with two 

host families who were both very 

welcoming and made me feel at 

home. I think my highlight of my 

trip was going to the Nordic 

Camp where I made lots of new 

friends and had lots of fun, 

especially going for a morning 

swim at 7 in the morning! 

- Sian Pritchard 

 

 

 



Liza Poet – fra Colorado, USA 
 

Three years ago, I studied abroad in New Zealand where I met my first friend from Norway.  

One day, while chatting with her about everything I loved about New Zealand, she said “If 

you love this country, you’ll love Norway.”  For me, this was enough to of a reason to choose 

coming to Norge when I was selected to be an IFYE delegate a few years later.  And it turns 

out that she was right; I love this place.  For three months, I had the opportunity to explore the 

language, culture, family living and environment of this beautiful country. 

 

It all started in Brumund, where I was welcoming with open arms into the Dobloug family.  

Coming from a family of sisters, I was super excited to finally have little brothers.  With my 

uncle’s family across the road and farmor & farfar a few meters from the front door, the 

family ties were strong and evident from the first day.  Because I didn’t really know anything 

about Norway, my youngest brother soon became my teaching machine.  From his daily tests 

to see what Norwegian words I had picked up to my tractor driving lessons, I couldn’t have 

asked for a better teacher.  Spending time with my other host brother also helped me to learn a 

valuable lesson.   While at school with him, I learned 

how it was to be the new kid that felt out of place and 

couldn’t understand the language.  The empathy that I 

now have from this experience is hard to put into 

words.  I also had my first look at the Norwegian beef 

industry and the police force while staying with this 

family, both of which were different from where I grew 

up. 

Highlights: Inside jokes, camping out, seeing my first moose, power washing, teaching at the 

school, playing games at the cabin, mom’s cooking, forest walks, pizza Fridays, driving 

tractor, snow ball fight, baking days with farmor, looking at the Norwegian police station, 

clipping cows, playing with the cousins 



 My next family, a non-traditional group grounded in 

tradition, helped me to learn even more.  While in 

Alvdal, I was able to take part in the daily life of 

farmer/artist/administrator mom and business 

man/chef dad and their four children.   Here I was 

introduced to many traditional foods and had the 

chance to explore national stereotypes about things 

such as religion, whaling and the “cabin culture” 

because of very welcoming and open 

communication with my hosts.  While “doing life” 

with the kids, I learned about the education system 

as well as various extracurricular activities like 

handball, biathlon, dance, music lessons and 4-H 

Norge.  Helping out on the farm also let me learn 

about sheep, Icelandic horses and sheep dogs, all of 

which were totally foreign to me. 

 Highlights: Riding an Icelandic horse, moving 

sheep with the sheepdog, hiking a nearby mountain, 

sleeping in front of the fireplace, carving a pumpkin 

with my siblings, sibling jam sessions, listening to the musically talented around me, going 

moose hunting, visiting the Aukrust Center, sledding  

When I got to final host family, the Storliens from 

Veldre, I didn’t realize there would still be so 

many firsts.  Here I was able to see the business 

side and explore the facts and figures behind the 

farm.  My host dad had also set up a few tours of 

local agricultural businesses as well as a day out 

with the vet.  This allowed me to learn more about 

animal husbandry not only Norway, but Europe in 

general.  After discovering that I knit, my host 

mom helped to make a Norwegian sweater, a true 

piece of art to take home as well as the knowledge to read Norwegian patterns.  We also made 

several traditional dishes and Christmas cakes, helping me get a glimpse into what would be 

going on a few weeks after I left for the United States.  Through farm work, knitting, and 

projects in the kitchen, I learned more Norwegian than I had expected, although I am still far 

from actually knowing Norwegian.  

Highlights: cross country skiing, learning to make lefsa, 

going to Nordic combines competitions, being in the barn 

with dad, baby singing, baking Christmas cakes, finishing 

my marius genster, walks with the family, Christmas 

concerts, meeting past/future Norwegian IFYEs  



All in all, I did fall in love with Norway, but 

not because it was similar to New  Zealand.  

The family values, the traditions, the emphasis 

on nature, the giving spirit and the commitment 

to take care of those who can’t take care of 

themselves really shined brightly while I was 

there, warming my heart and grabbing at my 

soul.  When my three month in Norway came 

to an end in mid-December, it was hard to say 

goodbye.  You don’t realize how connected 

you can get to people in such a short time but 

when you are living and working alongside of them, forever ties build fast and strong.  Being 

an IFYE is about being a part of the family, a part of the culture and a part of a global 

community.  I will never be able to thank 4-H Norge, and my Norwegian family/friends 

enough for such a wonderful experience.  Tusen Takk. 

 

-Liza Poet 

2013 Colorado IFYE to the 

UK/Norway 

 

 

 

 

 

 

IFYE Verdenskonferanse Thailand 2013 

 

Den 10. november dro Georg Rønning, Maren B. Myrvold og Yngve Henriksen på 

Verdenskonferanse for IFYE-er som ble holdt i Thailand. Knut Herrem Vognhild, Tomas 

Gunnarsson, Ragnhild Gina Grøndahl og Tone Kristin Quergård var de andre norske som 

deltok på verdenskonferansen. 

 



 
De fine deltakerne fra Norge 

 

 

Verdenskonferansen varte fra 11.- 18. november. Vi startet de to første dagene med 

avslapping og informasjon. I løpet av denne uken så hadde vi mye informasjon fra de som 

styrte konferansen, men det var en utfordring å skjønne det de da velkomsttalen og hele 

åpningsseremonien var på thai. De skjønte ganske fort at de ikke kunne fortsette med det, så 

på kvelden den andre dagen så hadde de skaffet en person som oversatte det de sa til engelsk. 

Vi var også ganske heldige og fikk velkomsttalen nest siste dagen før vi dro hjem, så da hadde 

vi leselektyre på flyturen hjem. 

 

 

Samtidig så hadde alle landene egne stands der de 

viste fram IFYE-tilbudene i sine land, pluss at de 

kunne vise fram litt av 4H-opplegget i landet sitt. 

Dette var veldig spennende og arti å se på, for det var 

veldig mye forskjellig i forhold til hvordan vi gjør det 

i Norge. 

Vi fikk flere forskjellige gaver når vi kom dit og mye 

av dette var fantastisk fint å få, men med tanke på 

vekt på bagasjen hjem så kunne vi ikke ta med oss alt 

som vi fikk, for eksempel så fikk vi 1kg ris i gave, 

men der hadde de laget en eske vi kunne donere bort 

risen til Filipinene hvis vi ikke ville eller kunne ha det 

med oss hjem. 



 

I tillegg til risen så fikk vi en t-skjorte, en ryggsekk, et merke for å sy på 4H- buksa ++++.  

Den første halvdelen av konferansen så hadde vi også besøk av IFYE-er og 4H-medlemmer 

fra Thailand som var med på programmet så det var veldig morsomt. 

 

Vi var på to forskjellige turer i løpet av programmet, på 

den ene turen så hadde vi et valg mellom fire forskjellige 

turer der at to av turene var med overnatting og de to 

resterende var dagsturer. 

 

Vi tre valgte den ene av de turene med overnatting. Der 

dro vi med buss først i 3-4 timer til den plassen vi skulle 

overnatte. Aktivitetene på den plassen var at vi dro ut 

med lange båter kalt long-tail-boat ut igjennom elveleien, 

og fikk se en del forskjellige dyr og så fikk vi også prøvd 

å plante magroveskog. Der sto vi med gjørme opp til 

knærne og plantet regnskogtrer. Etter dette dro vi videre 

med båtene og matet apekatter og prøvde å stå på 

vannbrett etter long-tail-båtene. Den kvelden fikk vi servert fantastisk god thailansk mat og 

fikk oppleve skikkelig kraftig tordenvær. Vi avsluttet den turen med å se på hva de lokale 

folkene gjorde når de ofret til munkene. 

 

Den andre turen dro hele gruppa på en av skolene i nær området som var til ordnet til 4H, så 

der fikk vi se mye forskjellige 4H-aktiviteter og arbeid som medlemmene hadde gjort i løpet 

av året. Veldig spennende å se på alle de forskjellige oppgavene som hadde fokus på jordbruk, 

det var veldig mye interessant. Den siste turen fikk vi en kjempeartig overraskelse, det var at 

en av de andre passasjerene som satt i samme bil som oss hadde vært IFYE i Norge. 

Men det var ikke hvilken som helst IFYE som satt der. Han var den første IFYE fra USA som 

reiste til Norge. Han var IFYE i Norge i 1952 og han hadde Johan J. Jakobsen som vertsbror. 

Veldig stas å møte han. 

 

 

Vi var også med på årsmøte noen av de siste 

dagene, veldig arti å oppleve. 

Alt i alt så var dette en fantastisk opplevelse å 

være med på og du skal ikke se bort fra at det 

blir flere konferanser årene fremover som vi 

drar på. Vi fikk mange nye bekjente i mange 

forskjellige land som vi har kontakten med i 

dag.  Så anbefaler dette til alle som har 

muligheten.  

 

Dra på konferanse!!!!! 

 



Juletreff 

En tidlig vinterdag i desember tok vi t-banen 

gjennom Oslos gater. Det var tid for årets 

juletreff, og Anne Britt var årets vert. I 

trappa ble vi møtt av lukten av gløgg og 

grøt, julestemninga sneik seg inn over oss. 

Med alle seks på plass var det klart for litt 

juleaktiviteter. Anne Britt hadde vært litt 

løs med bankkortet, så posene bugna med 

godsaker til å lage julepynt  Vi satte i gang 

og lagde både nisser og julekorger. Det ble til og 

med en konkurransepreget julelenkelaging.  

 

Denne iherdige julepyntlaginga gjorde oss etter hvert sultne og vi benka oss rundt 

kjøkkenbordet for å innta julegrøten. Her ble det til og med noen heldige finnere av mandler i 

grøten. Juletreffet og grøtspisinga var så hyggelig at vi nesten ikke klarte å dra i tide for å 

rekke toget hjem. Men litt rask jogg mellom t-banen, hotellet og togstasjonen redda 

oss…jammen godt vi er unge og spreke! Tusen takk for et vellykket og utrolig hyggelig 

juletreff! 

 

 

TAKK FOR ET FINT IFYE-ÅR  


