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Hilsen fra lederen Jon Kåre Solås
Hei alle saman, både IFYE og 4H-alumn. Etter det som frå
Norske 4H vart kalla eit kvileskjer, men som for oss
entusiastiske IFYE-ar var ein skikkeleg vekkar, er vi no i
full sving med å oppgradere og gjere IFYE-programmet
betre kjent og tilgjengeleg. NIFYEA og N4H-alumner har
eit tett samarbeid og konkrete planar for å styrke
rekrutteringa til den originale og sosialt lærerike
ungdomsutvekslinga som IFYE-programmet er. Det
viktigaste vil være ei oppgradering av den tilgjengelege
informasjonen om kva det å vere ein IFYE medfører av
opplevingar og personleg utvikling, kva land som er
aktuelle og korleis programmet fungerer. Vi som har reist
som IFYE kjenner inni oss kva den unike opplevinga som
eit IFYE-opphald har gjeve oss, men denne opplevinga må
også delast med andre. Eit anna viktig satsingsfelt er å sikre
at vi kan ta mot dei som ønskjer å komme hit. Sjølv om alle
er einig i at samfunnet er i endring, ser det ut til at mange er
veldig konservative og kritiske når dei vurderer seg sjølve
som vertsfamilie. Det viktige med vertsfamiliar er nettopp
at ein skal verte kjent med ei bredde i samfunnet ein er i og
slik få eit godt bilde av landet ein reiser til. Kanskje nettopp
du kan vere den som anbefalar nokon å reise som IFYE,
eller snakkar med nokon som du meiner kan ha glede av å
vere vertsfamilie. Ingen ting kan måle seg med personleg
kontakt og det var også slik det starta for meg.
For mange IFYE-ar er opplevinga av å vere ein del av den
store IFYE-familien minst like gjevande som sjølve
opphaldet. Derfor er det nok mange med meg som har
merka av 16. til 23. juli i kalenderen for å dra på konferanse
i Tyskland. Andre ser endå lenger fram og har starta
arbeidet med konferansen som vi skal arrangere i 2007. Det
nye styret i NIFYEA har alt vert på synfaring og fått
presentert nokon av ideane til hovudkomiteen og trur
rammene som no tar form kan trekke mange spente IFYE-ar
til Vestfold i 2007.

Har du lyst til å få vite om hendingar, aktuell
informasjon og viktige datoar for IFYE-aktivitetar? Da
kan du som medlem i NIFYEA registrere deg på
e-postlista medlem@ifye.no og dersom du også vil ha
IFYE-nytt på e-post kan du registrere deg på
IFYE-Nytt@ifye.no. Registrering til listene sendast til
leder@ifye.no

Vi opplever rett som det er at post kjem i retur. Send
oppdatert kontaktinfo til styret@ifye.no!
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Styret 2005 består av:
Leder:
Jon Kåre: Eg er vel det nokon likar å kalle ein traust fjording med
IFYE-balast, då det er svært få som trur på framstillinga mi av meg
sjølv som reservert og beskjeden. Utover dette er eg for tida i den
heldige situasjon at eg kan velje kva eg vil jobbe med, då eg er
nyutdanna og førebels utan arbeid☺

Nestleder:
Jeg heter Eirin Kristiansen er 22 år gammel. Jeg sitter for andre året
som nestleder i NIFYEA. Jeg studerer for tiden engelsk på høyskolen i
Levanger i Nord-Trøndelag, og deler ei koselig leilighet her sammen
med min kjære Gaute.. Hva fremtiden vil bringe er usikkert, da jeg ikke
helt vet hva jeg vil. Men en ting er sikkert; jeg vil fortsette i 4H, både
lokalt i fylket mitt og på nasjonalt og internasjonalt plan, for er det en
ting jeg brenner for så er det 4H og IFYE-programmet! Jeg synes det er
morsomt og givende å engasjere meg, og er ei blid og sosial jente som
gjerne tar ei utfordring!
Kasserer:
Jeg er den samme som i fjor, bare ett år eldre. Og er altså fremdeles
kasserer i styret. Jeg studerer nå matematikk ved NTNU på andre året
og trives veldig godt i trønderhovedstaden, selv om alle de andre
NIFYEA-styremedlemmene som en gang var her nå har rømt byen.
Ellers kan jeg sees i levende live på høstkurs, som jeg er blitt ansvarlig
for :-) Kom, kom!

Sekretær:
Jeg heter Bodil Pedersen, er 25 år og kommer fra Sande i Vestfold. I år
er jeg blitt sekretær i styret, mens jeg i fjor var vara. For tida bor jeg i
Bergen og studerer engelsk, men håper på å bli voksen, få meg jobb og
stå opp tidlig hver morgen fra høsten av. I 2003 var jeg i USA og jeg
håper snart noen andre også får reise dit!
Styremedlem:
Eg er 21 1/2 år gamal, er frå Hedmark, men bur i Bergen der eg studerer
spansk på universitetet. I 2004 var eg IFYE i Costa Rica, ei oppleving
for livet!! På fritida, utanom 4H-aktivitet, er eg veldig glad i å danse, i
tillegg til friluftsliv og sosial aktivitet i organisert eller uorganisert
form... :) Gjennom engasjementet mitt i styret i NIFYEA håpar eg å
kunna yte mitt til større rekruttering til IFYE-programmet.
Vara:
Eg heiter Arnfinn Horneland og er 22år og eg var IFYE til Australia i
2004. Eg kjem frå Tittelsnes som er i Sveio kommune. Fortida jobbar
eg som trailersjåfør, men har planar om å begynna å studer til hausten.
Kor og kva er enda ikkje sikkert. Interesser utanom 4H er dykking,
surfing, lesa bøker, musikk og film. Eg er medlem av H.A.N.S.A. og
NIFYEA.

For at du skal bli litt bedre kjent med oss i styret har vi alle prøvd å beskrive hverandre.
Jon Kåre:
Med hjartet på rette staden, om ikkje alltid hovudet er det...
Lederen som ofrer alt for 4H (...), og som aldri mister
stemmen. En trivelig og engasjert kjernekar som er flink til
å snakke. Gutten -eller var det mannen mon tro?- med den
særegne dialekten som liker å høre sin egen stemme og
brenner for alt som har med internasjonalt arbeid å gjøre.
Har store visjoner og mål, kanskje til tider litt urealistiske!?
Eirin:
Ei lita solstråle som alltid har mye å si. Kanskje sånn alle
nordtrøndere er? 50 kroner + ein 4H-refleks i premie til den
som greier å ta bilde av denne dama skikkeleg sur! Ei jente
som er både dyktig, artig og en gledesspreder med et stort
fotoarkiv! Eirin er styrets solstråle, som alltid smiler til livet
og smitter alle rundt seg med sitt gode humør.
Maria:
Ei jente fra Fetsund som kan virke stille og rolig, men kan
være sprø og vill og gal når hun føler for det. Vår kjære
kasserer mister ikke motet ved første motsand, er glad i tall
og lett på foten. Er gluten-allergiker men ser likevel lyst på
livet og er glad i å gjøre grimaser foran kamera... (pappan'n
min sa en gang; enten blir du seende ut som du gjør på
bildet eller du er heldig) Maria har frå naturen si side fått eit
vinnande vesen og ei underfundigheit som gjere at vi andre
ofte tar alt ho seier for god fisk mens ho spøker med oss.
Maria og Bodil - desse damene har langtifrå alt til felles,
men ein ting skal nemnast. Dei er eittelleranna dyr i
fåreklede. Fårekleda er briller, eit uskyldig ansikt og ei god
emne til å halde orden på alt og alle. Dyret som gøymer seg
bak, kan vera alt ifrå skravlepapeøye eller apekatt, til løve
ellerulven sjølv...
Bodil:
Vår nye sekretær holder lederen i nakkeskinnet idet praten
handler om alt annet enn saken.. Bra Bodil! Ei godjente som
er blid og trivelig,- men la deg ikke lure, hun kan ta
nattesøvnen fra deg (i den forstand at når hun først har
begynt å prate når du har lagt deg på samme rom som henne
på et kurs, så stopper hun ikke). Bodil er også veldig
organisert og tar styringa på oss i styret når vi (les: lederen)
tar av litt for mye. -aner jeg en kommende toppleder her
mon tro!? Bodil er utan tvil styrets realist. Med solid
utdanning som sivilingeniør innan Marin Teknikk hjelper
ho resten av styret å finne riktig kurs.

Har du lyst til å være
vertsfamilie?
Ta kontakt med 4H
kontoret i ditt fylke
eller se www.n4h.no !
Tips oss
Send gjerne inn tips og
sladder om andre, og
deg selv! Ikke nøl,
send en e-post til
styret@ifye.no nå!

Ingebjørg:
Fersk IFYE fra et lite sted med store ambisjoner og
merkelig dialekt :-) Ei glad budeie med et utrolig
engasjement og en stor gledesspreder. Hyggelig gladjente
som smitter alle med sin latter og entusiasme! Ingebjørg kan
best beskrivast som høgkonsentrert energi og kreativitet.
Arnfinn:
Nykkommer i styre som er klar for litt sprell.
Materialforvalter med lastebil... Praktisk! Hva er det med
guttene våre? Vi må jo konsentrere oss sånn for å forstå hva
de sier? Men Arnfinn er likevel en gladgutt, med en spesiell
latter og evne til å velte lastebiler... Ville nok helst ha vore
att Down Under og sløva rundt, men må han ta i eit tak, så
gjer han det. Arnfinn er ein sindig mann som held hovudet
kaldt i styret sine fargerike diskusjonar.
Årsplan 2005
30.

april

22. –24.

juni

4. – 10.

juli

16. – 23.

juli

22. – 29.

juli

Påmeldingsfrist til Europakonferanse Årsmøtet 2005
Grunnet besparinger
i Tyskland
på utsending av IFYEnytt velger styret i
Mottak
NIFYEA å legge ut
Nordisk ungdomsuke på fylkesleir i underskrevet protokoll
fra årsmøtet 2005 med
Hordaland, Voss og Bergen
godkjent regnskap,
årsplan og budsjett på
Europakonferanse i Tyskland
www.ifye.no fra 1.mai
2005.
Nordisk leir i Sverige

9. –11.

september

Høsttreff

16. – 18.

september

N4HA Høstkurs på Hamar

15.

november

Frist for å søke IFYE programmet

desember

Juletreff

desember

frist for innkommende saker til
årsmøte

februar

Utreisekurs i Sverige

mars

Årsmøte i Vestfold

31.

10. – 12.

Følg med på www.ifye.no for oppdateringer!

Årsmøtepapirer 2006
Frist til innsending av
årsmøtepapirer til
årsmøtet 2006 er
31.desember 2005!

Ein av mine mange gode IFYE-opplevingar!
Av Arnfinn Hornland – IFYE i Australia 2004.

Då eg var i Cairns, nord i
Queensland, budde eg på
ein såkalla ”sugar cane
farm”. Vertsfaren min, kalla
Bob, fortalde meg ein
formiddag at den dagen
skulle me fiska. Først grov
me makk i bakhagen og så
fann me fram utstyr: Ein stor
balje til å halda småfisk i live
i, fiskestenger og eit garn til
leggja over baljen slik at
fisken ikkje hoppa ut. Me la
utstyret bak i ute’n (australsk
namn på pickupen) og drog
ned til elva som faktisk berre låg eit steinkast frå huset. Me parkerte litt opp på
elvebredda slik at bilen ikkje skulle setja seg fast i sanden når elva flødde. For elva
flødde faktisk, den låg same høgd som havet og inneheld ferskvatn ved fjøre sjø og
saltvatn ved flo. Utstyret tok me med oss ut på ein liten odde, fylte baljen med vatn
og drog ut godt med snøre. Me sette makk på kroken, kasta snøret ut for hand og
festa fiskestengene godt ned i sanden. Det var djupt utfor vår kant av odden og eg
fekk klar beskjed om at eg ikkje måtte gå alt for nære vatnet, for det måtte vera tid til
å hoppa tilbake dersom det kom ein krokodille. Så fort fisken forstod at det var mat i
området, beit det nesten kvar gong me kasta kroken uti. Så me drog opp 7-8 cm
lange fiskar (nokså spesielle; 5 cm. høge og 1-2 breie) i eit sett, tok dei av kroken og
heiv dei opp i baljen etterkvart. Fiskinga måtte forresten avbrytast jamnleg fordi det
var over 35 varmegrader den dagen. Då gjekk me over til den grunne sidan av odden
og dukka oss for å verta litt
avkjølte. Og sidan der ikkje var
krokodillar der den dagen, kan
eg skriva desse inntrykka til
IFYE-nytt. Då me hadde nok fisk
kjørte me baljen heim i ute’n,
sette den utfor huset og let det
renna friskt vatn nedi. Fiskane
måtte få nok oksygen slik at dei
held seg sprelske og levande.
Så kom kvelden og med den del
to av fisketuren. Kjølebag var
obligatorisk utstyr og oppi den
var det kald og australsk drikka.
Denne gongen hadde
fiskestengene større krokar og
sterkare snøre. Me slengde og
litt ved, campingstolar og baljen
med fisk opp i ute’n og kjørte

nærmast på langtur denne gongen, heile 10
minutt, til same elva, noko lenger oppe.
Der tok me fram campingstolar og tende
opp eit bål, på ei høgde ca. to meter over
elva. Bålet skulle halda mosquitoane
vekke. Og no brukte me fisken frå baljen til
agn for å fanga ”jack-fish”. Fire
fiskestenger vart sett ned i sanden og me
slappa av i stolane med kjølebaggen
strategisk plassert attmed oss. Så sat me
der då og venta på napp medan me lytta til
paringsropa frå krokodillane i elva. Dersom
me lyste utover elva med lommelykt, gløda
det i krokodilleauger. Ikkje akkurat som å
fiska heima i Bømlafjorden. Men det
var fort gløymt så fort det tok til å
nappa! For ein jackfish på 3 kg. var gut
som hadde krefter og var ikkje enkel å
få landa. Og enklare var det ikkje etter
at fisken var kome på land. Eg fekk
ikkje lov å ta dei av kroken, for tennene
var så skarpe at å riva av ein
fiskarfinger var enkel sak. Mange var
forresten berre bortom og snappa av
agnet, men me hadde 5 fiskar me oss
heim.
Bli med på IFYE-kafe i Oslo!
Etter ei lita pause er vi tilbake med IFYE-kafeer i Oslo, så her er det bare å hive seg med!
"Vi" er ei gruppe kafeglade IFYEer som gjerne vil treffe nye og gamle IFYE-venner. Dette er
et uformelt treff på ulike kafeer i Oslo, som selvfølgelig også er åpent for IFYEer utenbys fra
+ alle som vil vite mer om det å dar ut som IFYE.
Det er nettopp sendt ut kort med informasjon om tid og sted, men her kommer oversikten en
gang til. - Finn frem kalenderen og skriv dem opp med en gang!
Mandag 9. mai: "Cafe Bacchus", Kirkeristen (ute hvis fint vær)
Onsdag 1. juni: "Celsius Kafe", Rådhusgt. 19
Tirsdag 5. juli: "Tekehtopa, St. Olavs plass
Tirsdag 9. august: "Asylet", Grønland (med trivelig bakgård)
Torsdag 1. september: "Cafe Amsterdam", Universitetsgt. 11 (Tullinløkka)
Onsdag 5. oktober: "Pascal", Drammensvn. 10 (veldig gode kaker!)
Mandag 7. november: "Tullins Cafe", Tullinsgt. 2 (v/ Holbergs plass)
Legg merke til at kafetreffene er på ulike ukedager! Dette fordi at flest mulig skal ha
anledning til å komme. Vi starter kl 19! VELKOMMEN!
På vegne av kafeglade IFYEer i Oslo, som gjerne vil treffe flere,
Signe Nylend (IFYE til Nederland 1995)

Kontingent 2005
Vi minner om kontingent for de som ønsker å være medlem i NIFYEA (husk at du ikke kan
dra på konferanse dersom du ikke har betalt kontingenten).
Kr 170 for årsmedlemsskap i NIFYEA,
kr 110 for årsmedlemsskap i EIFYEA og
kr 1300 for livstidsmedlemsskap i EIFYEA.
Kontonummeret er 05 30 22 55 727 og betales inn snarest så blir vår kasserer så lykkelig! ☺
EIFYEA
Dette er en fellesorganisasjon for alle IFYE-klubbene i Europa. IFYE-er kan tegne seg som
medlem ved å betale tilleggskontingent til NIFYEA, for tiden kr 110/år, eller
livstidsmedlemskap kr 1300,-. Som medlem i EIFYEA kan du delta på europeisk IFYEkonferanse, og verdenskonferanse, og du vil motta europeisk nyhetsbrev.
10 LADEFUGL
Sjoko ladus
62-97 cm, 255-793 gr. Tidligere antatt
utdødd, men nye observasjoner ble
gledelig nok gjort på Hardangervidden,
vogn 442, sete 36-37, i mars dette år.
Hekker med ujevne mellomrom på
Rodeløkka i Oslo. Spiser sukker, tørrmelk,
kakaosmør, kakaomasse, emulgator
(soyalecitin), aroma (etylvanillin). Legger
gule, avlange egg, 19 – 30 cm, 65 – 250 gr.
Forventet levetid er om lag 1 år.
Overvintrer over hele landet, hele året. Må
ikke forveksles med nøttelade (Firo
kløvrus).
Mottak 22. – 24. juni
Årets mottak av innkomande IFYE-ar vil vere i Oslo frå onsdag 22. til fredag 24. juni. Det vil
truleg også i år verte orienteringar og omsyningar i hovudstaden, men det viktigaste av alt er
at dei kjenner seg velkomne og får møte ein del av IFYE-familien som dei er ein del av.
Derfor vonar vi i styret at du har høve til å sette av ettermiddagen torsdag 23. juni til å treffe
og sosialisere med dei nye IFYE-ane. Endeleg program vert å finne på www.ifye.no, eller ved
å kontakte Jon Kåre på e-post: jon.kaare.solaas@gmail.com og mobiltelefon 971 55 058.
Høsttreff 9. – 11. september
Hold av helgen og kom på HØSTSTREFF!! Det blir ingen skumle ikke-IFYE-alumner der i
år, kun gamle og nye IFYEr: Altså et tradisjonellt høsttreff der det sosiale står i fokus. Stedet
er enda ikke bestemt, men Bergen er et mye sannsynlig alternativ! Så får både de innreisende
IFYEne og vi oppleve det vakre vestland i beste regntida :-) Det er ingen grunn til å vente:
pakk tannbørsten og paraplyen allerede nå! Mer informasjon kommer plutselig på
www.ifye.no.
Prosjekthefte
4H medlemmene har for første gang hatt muligheten til å velge prosjekthefte ”Vindu til
verden” i år. For å kunne gjøre heftet best mulig er det laget et ”prøvehefte” for å få
tilbakemeldinger fra 4Herne som har hatt prosjektet, dette for å kvalitetsikre innholdet.

Kortreferat fra styremøte 8. – 10. april
Styremøtet var lagt til Hellerud og Sande/Vestfold. På fredag møtes vi på Hellerud for å
forberede møtet med Kathleen på lørdag. Hovedtemaene for møtet var videre samarbeid,
arbeidsfordeling og rekruttering. På lørdag ettermiddag pakket vi sakene våre for å dra til
Sande der vi diskuterte hjemmesida www.ifye.no og konferansen i 2007 med Hilde, og på
søndag tok hun oss med på utflukt til Vestfold for å se på Melsom og nærområdet.
Effekter
NIFYEA er i gang med utarbeiding av diverse NIFYEA-effekter. Per dags dato er kortstokk
og NIFYEA/4H-penner under planlegging og vi vil forhåpentligvis ha dette klart til
sommerens nordisk leir. Frisbee er også under planlegging! :) Dersom dere (både IFYEalumner og andre alumner) har forslag til andre effekter (vi har ei lang liste allerede, men kom
gjerne med forslag) så skriv en mail til nestleder@ifye.no med forslag; vi tar gjerne imot
ideer til hvordan vi kan markedsføre oss bedre mht pr-effekter! :)
Utreisekurs 4. – 6. februar
Årets utreisekurs var lagt til Haraldsheim Vandrehjem i Oslo
og samlet til sammen 19 deltagere fra Norge og Sverige.
Tema for helga var å forberede de utreisende IFYEene og å
informere de innkommende om mulighetene for fortsatt
internasjonalt arbeid. De innreisende var en viktig kilde til
inspirasjon, og deres entusiasme smittet fort over på de
utreisende. Nytt av året var at NIFYEA hadde ansvaret for
den faglige delen på lørdag. Vanligvis er det Kathleen som
har hatt denne informasjonen, men hun var forhindret fra å
komme i år. Birgit fra Norske var isteden med som
observatør. Lørdag ettermiddag fikk vi i tillegg besøk av Tor
Martin Stenseng fra Gambiautvalget som snakket med de to
svenskene som skulle til Tanzania. På lørdag kveld laget de
innreisende IFYEene Ann-Karin og Ingebjørg spennende
middagsmat fra Costa Rica.
Foto: Eirin Kristiansen
Utreisende 2005
Norske 4H sender i år to IFYEer ut i Verden. Camilla
Storseth fra Møre og Romsdal skal seks måneder til
Costa Rica mens Mari Wammen Gregersen fra
Vestfold skal tre måneder til Australia. Vi ser fram til
å få reisebrev!
Foto: Eirin Kristiansen

Det var en gang ei klubbe…
Tekst og bilde: Eirin Kristiansen
Det var en gang to jenter som ventet på at årsmøtet i NTAK skulle begynne. Da så den
ene jenta (undertegnende) at ordstyreren hadde ei fancy klubbe i hånda. Slik ei burde
også NIFYEA ha, tenkte hun da. Og dette var begynnelsen på ei lang og komplisert
historie. Kortversjonen er at NIFYEA nå har klubbe til årsmøtebruk. Vil du høre
langversjonen? Da er det bare å fortsette å lese…
Den ene jenta spurte da den andre jenta om hvor man kunne få tak i ei slik klubbe…
Var det noen som måtte lage den eller fikk man kjøpt den noe sted? Hvor mye kunne en slik

klubbe koste da mon tro? Den ene spurte den andre jenta vel og lenge om dette. Da sa den
andre jenta til den ene at kanskje faren hennes kunne lage ei klubbe til NIFYEA, for han var
så snill og så flink til å dreie. Den ene jenta var god venn med den andre jentas far (hun hadde
til og med sittet på motorsykkelen hans), fikk telefonnummeret hans og sendte en sms. To
minutter senere kom svaret; ”hvem kan vel stå i mot et slik forespørsel?” Svaret var ja.
Og da begynte det hele. Faren til den andre jenta fikk i oppdag å lage ei klubbe til bruk
på NIFYEAs årsmøte (som var syv dager senere) med ”NIFYEA 2005” inngravert. Tre dager
senere fikk den ene jenta sms om at klubba var ferdig. –men når skulle den hentes?
Den ene jenta var en travel og engasjert student og hadde ikke tid til å hente klubba,
som befant seg på Stjørdal, men hun skulle jo forbi Stjørdal på fredag, da hun skulle ta toget
fra Levanger til Trondheim og videre ned til Hamar for å være med på årsmøtehelga i
NIFYEA. Så den ene jenta fant ut at faren til den andre jenta som hadde vært så snill og laga
klubba kunne møte henne på stasjonen kl 08.52 den fredagen, med den ferdige klubba. Da
stoppa nemlig toget på Stjørdal for av og påstigning. I mellomtiden viste det seg at han var
forhindret i å komme, så han skulle sende sin kone Wigdis i stedet. Den ene jenta var spent da
toget nærmet seg Stjørdal den fredagen, og gledet seg veldig både til å få klubba og til å gi en
stor takkeklem til mora til den gode venninna si. Men da hun gikk av toget var det verken noe
dame, mor eller klubbe der. Den ene jenta prøvde å forklare konduktøren at hun ventet på
noen og at hun skulle hente noe der, men etter at toget hadde ventet noen minutter (snille
mannen) så sa han at toget måtte kjøre, de hadde ikke tid til å vente. Forståelig nok (ikke rart
at NSB ofte er sent ute dersom det er flere som undertegnende rundt om kring…).
Med tårer i øynene gikk den ene jenta inn på toget og tilbake til setet sitt. Der fant hun
telefonen sin og sende en sms til faren til sin gode venninne som hadde vært så snill og laga
klubba. Hun spora også opp nummeret til mora som skulle avlevere klubba, og fikk da en trist
beskjed. Kona til han som hadde laga klubba trodde at de skulle møtes klokken 09.52, altså
åtte minutter på ti, ikke åtte minutter på ni. I den moderne travle verden som vi befinner seg i
hadde enten den ene jenta sagt feil tidspunkt i forbifarten da hun på torsdag kveld skulle
forsikre seg om at klubba var der da hun gikk av toget på Stjørdal klokken 08.52 på fredag
eller at han som laga klubba hadde hørt feil. Dessverre er nok førstnevnte mest sannsynlig.
Veldig trist og med veldig dårlig samvittighet
(for han hadde jo lagt mye arbeid på kort tid i den
klubba og hadde vært svært snill laga den så raskt til
NIFYEA uten å ta ei krone for det) satt den ene jenta
på toget videre til Trondheim. Hun kom da til å tenke
på en tredje jente, ei som sitter i styret i NIFYEA og
skulle til Hamar senere den dagen. Den ene jenta
visste at den tredje jenta skulle ta et tog fra
Trondheim klokken to den fredagen, og fikk da en
genial ide. –hva om mora til den andre jenta kunne
levere klubba i en pose til konduktøren på neste tog,
og så kunne han legge den inn i resepsjonen når toget kom til Trondheim så den tredje jenta
kunne hente den der før hun gikk på toget sitt til Hamar. Fornøyd med seg selv ringte den ene
jenta både til mora og faren til den andre jenta og til den tredje jenta, og var stolt over å ha
klart å organisert det slik at alt ordna seg likevel.
Den ene jenta skiftet tog i Trondheim og litt før ti var hun på vei til Hamar. Den ene
jenta fikk sms fra mora til den andre jenta om at nå var klubba levert og den ene jenta satte
seg da godt tilbake i togsetet og gledet seg til årsmøtehelg. Men da fikk hun en telefon fra den
tredje jenta.
Den tredje jenta hadde lett hele sentralbanestasjonen rundt, uten å finne noen
årsmøteklubbe. Ikke var den i resepsjonen, hvor den burde være, ikke var den i noe

billettluke, på Narvesen eller i hittegods-avdelinga. Den tredje jenta var litt fortvila og
kontakta etter hvert en securitas-mann som var veldig snill og tok noen telefoner. De løp rundt
hele bygget på jakt etter klubba, men den var og forble borte. Og så kom tiden da den tredje
jenta måtte løpe for å rekke toget sitt. Og klubba var fremdeles borte.
Når den ene jenta hørte dette ble hun veldig fortvilet og lei seg. Det første hun da
gjorde var å skrive en sms til sin kjære onkel som er lokfører og sikkert hadde et
telefonnummer til Trondheim Sentralbanestasjon som hun kunne ringe. Hun fikk svar etter
hvert, og da hadde han like gjerne ringt til toget som klubba skulle befinne seg på (!). Da ble
den ene jenta veldig glad og overrasket, men hun ble desto mer overrasket,- og mindre glad da
hun hørte at klubba ikke var der. Den var da altså ikke på toget og ikke på stasjonen. Og
definitivt ikke i hendene til den ene jenta.
Da ringte den ene jenta til ruteopplysningen 177. Hun tenkte at de måtte vel har
nummeret til Trondheim Sentralbanestasjon. Men hun fikk bare opp ruteopplysningene for
Hamar, Oslo og Akershus. I ettertid har den ene jenta lært at når du ringer 177 så får du kun
ruteopplysningene for det området du befinner deg i, og på denne tiden var den ene jenta da ei
time unna Hamar…
Noe fortvilet prøvde da den ene jenta å skrive ”tlf Trondheiem S” til 1999, men fikk
da bare 177 tilbake (–så mye for de fem kronene). Da ringte den ene jenta til sin samboer
hjemme i Levanger. Heldigvis var han hjemme og kunne slå opp i telefonkatalogen, hvor han
fant et nummer under Trondheim S. Den ene jenta takket og bukket og ringte det nummeret.
Men det viste seg raskt at det var nummeret til
sentralbordet. Etter og ha blitt satt over ikke en, to eller tre,
men fire ganger kom hun da omsider til Trondheim
Sentralbanestasjon (og da var den ene jenta LITT lei av å
beskrive situasjonen). Der ble hun etter hvert satt over
(bombe!) til en securitas-vakt (det viste seg senere å være en
annen securitas-vakt enn han som hadde hjulpet den tredje
jenta) som løp rundt og lette etter klubba mens han pratet
med den ene jenta i telefonen. Han fant den ikke, men den
ene jenta og den snille og hjelpsomme securitas-mannen
avtalte at han skulle ringe på henne om den dukket opp.
Ti minutter senere ringte telefonen til den ene jenta.
Spent tok hun telefonen og hørte securitas-mannens stemme
i den andre enden. Klubba hadde kommet til rette!
Gudene vet hvor klubba hadde vært, men en eller annen
konduktør hadde kommet med den til hittegodskontoret(!). Da var den endelig kommet til
rette, og den ene jenta var veldig glad for det. Muligheten for å plukke den opp på vei hjem på
søndag var fullt til stede, men det var jo for enkelt. Så mye styr for så lite?
Så den ene jenta spurte den snille securitas-mannen om det var mulighet for å sende
den med et tog til Hamar så hun kunne plukke den opp der? Den snille securitas-mannen
skulle sjekke ut saken. Ti minutter senere var den ene jenta fremme på Hamar, uten klubbe, da
telefonen hennes ringte. Securitas-mannen kunne ta fortelle at nå var klubba på vei til Hamar
med Oslotoget og en mann i hvit skjorte og svart bukse ville gi den til meg på Hamar stasjon
om jeg stod der kl 21.29 samme dag.
Den ene jenta var opp i skyene glad og håpet på det beste. Årsmøtehelga i NIFYEA
begynte så etter hvert, folk begynte å komme og de ble ønsket velkommen til Hamar og
årsmøtehelg. IFYEne lekte litt, ble kjent med hverandre og koste seg med IFYE-historier og
lysbilder. Den ene jenta fikk så skyss ned til stasjonen, og var der kl 21, for sikkerhets skyld.
Man kunne jo ikke risikere at klubba kjørte videre til Oslo.

Kl 21.30 kom toget fra Trondheim inn på spor 1, og en morsk mann i kvit skjorte kom
med en liten fillete pose i hånda. Den ene jenta spurte fjollette ”har du ei klubb t mæ?”
(tidenes beste spørsmål) og mannen rekte frem posen, hvor skaftet på klubba så vidt stakk ut.
Den ene jenta var overlykkelig over at klubba endelig hadde kommet til rette.
Dagen etter kunne årsmøtet ta fatt, og en fornøyd ordstyrer grep tak rundt klubba og
hysjet ned de engasjerte årsmøtedeltakerne. Utover årsmøtehelga stod diskusjon om
rekruttering på planen og IFYEne tenkte frem mot IFYE-konferansen i 2007 som Norge skal
arrangere. Det ble også litt av en vandrehistorie ut av klubbe-historia, men denne er faktisk
sann. Det ble spøkt om at vi kanskje skulle plassere klubba på et nytt tog allerede nå, slik at
den ville komme frem til neste års årsmøte.
NIFYEA er jo en organisasjon for de som har vært ute og reist gjennom
utvekslingsprogrammet IFYE, og vi kunne jo ikke ha ei klubbe som ikke var bereist. Så nå er
klubba med i gjengen. Ja, for det var jo planlagt slik. –men hvor er den nå da mon tro? –på et
tog på vei til neste årsmøte!?
I rollene:
Den ene jenta: Eirin Kristiansen (undertegnende, IFYE til Australia 2002 og ei jente med enorm ståpå-vilje som ikke gir seg med det første når noe går i motbakke)
Den andre jenta: Maren Geving (IFYE-ambassadør til USA 2003, ei go’jente med snille foreldre)
Den tredje jenta: Maria Skartsæterhagen (IFYE til Skottland, England og Wales 2003, flink kasserer
som nå er lommekjent på Trondheim Sentralbanestasjon)
Faren: Reimund Geving (veteranmotorsyklist, dreier, støttende 4H-pappa og alt for snill)
Moren: Wigdis Geving (snill 4H-mamma som bekymrer seg om datterens venner og hjelper dem slik
at hun selv får høye telefonregninger og høyt blodtrykk)
Samboeren: Gaute Ramstad (en som –utrolig nok– holder ut med en aktiv 4Her og er flink til å lete i
telefonkatalogen)
Securitas-mannen: Navnløs person, veldig snill og hjelpsom. –hm, noen som ikke likte NSB her?

Hei du alumn!
Har du lest IFYE nytt og kunne tenke deg å bli IFYE du og? Oppleve tre eller seks måneder i
en annen kultur? Det har du muligheten til nå. Se www.ifye.no eller www.n4h.no for mer
informasjon. Snakk med 4H kontoret i fylket ditt eller sende en e-post til styret@ifye.no hvis
det er noe du lurer på.

