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Følgende lesestoff venter deg i dette nr.:
• Årsmøte innkalling
• Reisebrev
• Juletreff
• Nettside tips
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Styret i NIFYEA 2009
Leder
Navn
Adresse
Mobil
E-post
Nestleder
Navn
Adresse

Lederen
Da er vinteren her med mange minusgrader. Jeg
tok turen til Costa Rica i julen og koste meg i
mange plussgrader og fikk totalt sett besøkt og
hilst på ca 14 IFYEr og det er jo en vellykket ferie! I
desember hadde vi NIFYEA juletreff hjemme hos
Elin Kjeldstadli Hatlestad. Det var i alt 9 stk som
hadde tatt seg tid til å komme midt i julestresset for
å kose seg og spise god mat. Det var flere som
ville komme, men som ble syke. Jeg håper de nå
er friske igjen og holder seg friske slik at de heller
kan være med på Årsmøte som vi skal ha i Oslo
13. mars. Mer informasjon om dette finner du inne
i bladet. Jeg avslutter midt lederskap i NIFYEA i år
og håper jeg kan gi klubba videre til noen av de
nyere IFYEene. Med et lite barn og ett til på vei så
kommer jeg til å ha nok å gjøre fremover, men er
gjerne med og hjelper til for det. Det har vært et
morsomt NIFYEA år og vi har fått til ganske mye.
Ikke minst har vi ca 10 flere medlemmer i 2009
enn året før og det er kjempeflott! Hva med 10 til i
2010? Meld dere inn og er dere allerede
medlemmer så tips andre som har vært IFYE om å
bli medlem.
Slik det ser ut nå så er det 5 stk som reiser ut som
IFYE i løpet av året. To til Taiwan, to til Costa Rica
og en til Australia. Spennende at de ønsker å dra
så langt av gårde som mulig, men det er jo også
ganske fint å kunne dra til nye og spennende
steder i Europa. Vi ønsker dem i alle fall et
fantastisk IFYE-opphold, men før det et lærerikt
inn-utreisekurs første helgen i februar. Jeg takker
pent for meg og styret for et godt samarbeid, også
jeg håper vi sees på Årsmøte i mars. Hjertelig
velkommen!

Kari Beate Rygg
Rektorhaugen 5, 0876 OSLO
95 07 85 97
karirygg@yahoo.no

Mobil
E-post

Otto Andreas Brustad
Ingeborg Aas vei 2,
7036 Trondheim
997 33 702
otto.a.brustad@gmail.com

Kasserer
Navn
Adresse
Mobil
Fasttelefon
E-post

Bodil Pedersen
Postboks 732, 5503 Haugesund
404 51 972
52 72 13 97
bodilp@gmail.com

Sekretær
Navn
Adresse
Mobil
E-post

Kari Syverstuen
Langenga 1K, 2380 Brumunddal
482 27 349
karsyv@online.no

Styremedlem
Navn
Adresse
Mobil
E-post

Janne Berget
Kvikne, 2640 Vinstra
906 19 998
janneberget644@hotmail.com

Vara
Navn
Adresse
Mobil
E-post

Anette Paulsen
Bommestadåsen 67, 3270 Larvik
957 87 127
anettep76@hotmail.com

Med vennlig hilsen Kari Beate Rygg

Jane og Anette var ikke tilstede da bildet
ble tatt. 4hnorge hadde en reserve.

Vi minner om tidligere informasjon!

European Newsletter på mail:

På sommerens konferanse ble det bestemt
at man skal legge om distribusjonen av
newsletter fra tradisjonell distribusjon til
elektronisk distribusjon. Newsletter blir kun
mulig å laste ned fra www.ifye.org, men alle
medlemmer vil bli varslet om nye utgaver
ved å registrer seg på:
Ifye_europe@hotmail.com

MEDLEMSKONTINGENT!

Om det er noe du lurer på angående kontingent og ditt
medlemskap i NIFYEA, EIFYEA ta kontakt med kasserer
Bodil Pedersen. bodilp@gmail.com

Årsmøte NIFYEA 2010
13. mars i Juventes kontorlokaler, Torgata 1, Hasselgården,
6. etg, Oslo
DAGSORDEN
10:00 Styret møtes i Torgata 1
11:00 Årsmøte begynner.
13:00 Lunsj
13:30 Årsmøte fortsetter og avslutter senest 15:30
17:00 Middag
SAKLISTE
Velkommen og åpning av møtet (leder)
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste (leder)
Sak 2: Konstituering (leder/møteleder)
2.1. Godkjenning av frammøtte deltagere
2.2. Valg av møteleder. Styrets forslag: Kristin Finstad, tidligere leder SOFA.
2.3. Valg av referent. Styret sitt framlegg: sekretær i NIFYEA, Kari Syverstuen
2.4. Valg av to møtedeltagere med stemmerett til å skrive under protokollen
2.5. Valg av tellekorps
Sak 3: Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2009 (leder). Årbok 2009
med Årsmelding finnes på www.ifye.no
Sak 4: Gjennomgang og godkjenning av årsregnskapet og revisjonsrapport
for:
4.1 NIFYEA drift 2009 (kasserer)
4.2 Konferansefondet 2009 (kasserer)
Sak 5: Gjennomgang og godkjenning av årsplan 2010 (leder)
Sak 6: Gjennomgang og godkjenning av budsjett 2010 og budsjett for
konferansefondet 2010 (kasserer)
Sak 7: Forslag til vedtektsendringer (kasserer)

Sak 8: Valg (valgkomiteen)

Forslag til årsplan 2010:
13. mars
Årsmøte
25. januar
Manusfrist Aktivitet nr 1
1. februar
IFYE nytt nr 1
Mars
1. styremøte for det nye styret sammen med
4HN på Hellerud
26. april
Manusfrist Aktivitet nr 2
1. mai
IFYE nytt nr 2
Mai
Styremøte
25.-27. juni
IFYE-mottak i Oslo
24. -31. juli
Landsleir Moelv
31.juli – 6. aug Europeiske IFYE-konferanse, Østerrike
August
Styremøte
9. august
Manusfrist Aktivitet nr 3
1. september
IFYE nytt nr 3
Sept/okt
Høsttreff
1. november
Manusfrist Aktivitet nr 4
15. november
Frist for å søke IFYE-programmet 2011
Desember
Juletreff
31. Desember
Frist for å sende saker til Årsmøte 2011
2011
Januar
1. februar

Styremøte
IFYE-nytt 1 2011
Inn- og utreisekurs
Innbetalingsfrist medlemskontigent

Svar på konkurranse fra forrige nr:
De bunadkledde var:
Kari Syverstuen (Solør-Odals bunad)
Jon Sørli (Øst-Telemark gråtrøye)
Marianne Hjerpset (Nordlands bunad)
Anette Paulsen (Vestfold husflidslags kvinnebunad
1932 modell)
Rett svar ble sent inn av Signe Nylend og premie er
overlevert. GRATULERER!
Hjemmelagde knekkebrød
2 dl solsikkefrø
1 dl sesamfrø
1 dl linfrø
4 dl grov sammalt rug
4 dl lettkokte havregryn
1 ts salt
7dl vann
Strykes utover 2 langpannner. Stekes på varmluft v/160C i 10
min. ta ut og del opp. Stekes så i 30 min.
Tips fra Kari Syverstuen

Nettsidetips fra Kari Syverstuen :
http://www.odalizer.com/
http://etiskforbruk.no/
http://www.turistforeningen.no/
http://www.gamletrehus.no/

Kalender oppskrift.
TIRAMISU
6 egg
1 stor boks mascarpone (ost)
200g sukker
2 pakker Savoardikjeks
Kald espressokaffe
Marsalahvin til dynking
Kakaopulver

Skill eggehviter og plommer og visp eggehviten stiv. Bland
eggeplommer, sukker og mascarpone i en annen bolle. Skjær inn
eggehviten i mascarponeblandingen. Finn frem formen du vil server
desertren i. Legg en og en kjeks i espressoen, snu og ta opp med en
gang. Legg så første lag med fuktet kjeks i formen. Dynk forsiktig
over med Marsalhvin. Hell på mascarponeblandingen og sikt deretter
over kakaopulver. Gjenta til du har brukt opp alt, avslutt med kakao
på toppen og la så til kjøling i minst 6 timer. Frisk opp med litt
kakaopulver på toppen før servering.

6 uker, 3 land, 10
bosteder og ett hav av
opplevelser. Slik kan mitt
IFYE-opphold
oppsummeres!
19 mai satte jeg kursen mot Storbritannia. Magen var fylt av ville
sommerfugler, jeg var veldig spent på hva som ventet meg! De to
første ukene ble tilbrakt i England. At engelskmenn drikker mye te
og har store frokoster fikk jeg fort bekreftet at stemmer. Ukene i
England var hektiske, vertsfamiliene ville at jeg skulle oppleve
mest mulig mens jeg var der. Skolebesøk hvor jeg hadde foredrag
om Norge, gårdsarbeid, saueklypping, Young Farmers møter, ett
utall slott og byen Oxford var bare noe av det jeg opplevde i
England. Jeg lærte også at alle svaner tilhører dronningen, og det
er derfor streng straff for å skyte en svane. I løpet av de to ukene
bodde jeg hos 4 familier.
Så dro jeg til Wales. Den første uka var jeg langt sør, ikke langt fra
hovedstaden i Wales; Cardiff. Vi tilbrakte en dag her, Cardiff slott
ble besøkt og alle tårn besteget. Har aldri gått så mange
trappetrinn og jeg har aldri vært så støl som dagen etterpå!
Så reiste jeg lengre nord. Nord i Wales er walesisk første språk.
Jeg hadde tenkt å lære meg det, men måtte fort gi opp. Jeg hadde
ikke sjans på å få til all skarringen og de merkelige lydene. Siden
dette var førstespråket var det også det de snakket seg imellom,
en rar opplevelse å ikke skjønne noe i det hele tatt når vi satt rundt
middagsbordet. Men de kunne engelsk og brukte det når de
snakket med meg. I Wales var tautrekking seriøse greier. Den ene
vertssøsteren min drev med dette. Hun trente sammen med laget
ett par ganger i uken. De hadde spesiallagde sko og klær, og
konkurranser var det jevnlig. En ny opplevelse for meg som er
vant til at tautrekking er noe man konkurrerer i ett par ganger i året
og laget organiserer man like før. I Wales bodde jeg hos 3 familier.

I Skottland snakker de engelsk, men det var her språket
var vanskeligst på grunn av den breie aksenten. Spesielt
den ene vertsfaren min var vanskelig å forstå. Han stilte
veldig mye spørsmål om norsk landbruk, jeg svarte så
godt jeg kunne ut ifra hva jeg trodde han spurte om. Så
hva han tror om norsk landbruk etter mitt besøk er ikke
godt å si! Jeg var i Skottland samtidlig som de andre
IFYE'ene som var i Skottland. Vi bodde i samme område
og var også mange dager i Edinburgh sammen.
Edinburgh Castle ble utforsket, vi shoppet på Princess
Street og vi besøkte parlamentet. Grunnen til at vi var så
lenge i Edinburgh var det Royal Highland Show. Ei diger
landbruksmesse med mange tusen dyr, utstillinger, mat
og besøk fra dronningen. For Young Farmers klubbene i
Skottland er dette det store høydepunktet i året.
Storbritannia er ett spennende land og mye er
annerledes enn i Norge, spesielt landbruket. Hadde man
hundre kyr var det en nokså liten gård. Hadde man 500
drev man stort! Jeg besøkte mange gårder og på hver
gård ble jeg spurt om hvor mange kyr vi melket. 24 svarte
jeg, og hver gang ble folk store i øynene og så lo de.
De fleste var veldig facinert av all snøen i Norge og folk
ble rett og slett sjokkerte når jeg viste bilder fra ett
vinterkledd Snåsa. I Storbritannia stopper nemlig hele
landet opp bare det kommer noen snøfiller. Det blir kaos
på veiene, skolene blir stengte og alt er generelt kaos.
At Norge vant Melodi Grand Prix hadde de fleste fått med
seg og jeg fikk mange spørsmål om jeg kjente Alexander
Rybak og om jeg spilte fiolin. (Fairytale var forøvrig den
første sangen jeg hørte i England i bilen på tur hjem til
første familie.)
Sanna Hanem Kavli

Juletreff 8 desember 2009
Teks:Kari Syverstuen
En kald tirsdagskveld i desember var det
9 IFYE`r /IFYE venner som hadde funnet veien til Elin og
Hallvards hjem i Oslo. Da det kan være vanskelig å finne
spisesteder med ledig bord i Oslo på endagsvarsel i
julebord tida er det helt supert å ha slik som dere
(dvs deg Elin som var hjemme). Takk takk ☺
- Og da Elin lover en kjempe god blomkål suppe så blir det
en kjempe god blomkål suppe!
Vi spiste og koste oss og selvfølgelig var det ett
spennende lotteri.
Dessverre var det ingen av årets innreisende IFYER som
var der, alle utenom en hadde reist ut av landet, og den
siste ville gjerne tilbringe tid med verdsfamilien.-og det
er jo bare positivt.
Utpå kvelden kunne denne gjengen ønske hverandre god
jul og tusle ut i julesnøen.
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Hello Norway
Hello Norway, I am Tristan, 19 years old and from Cornwall in England. I am
a member of a Young Farmers Club and got the opportunity to visit your
beautiful country from 26th June to 7th August this year.
I had a fantastic time, spending 6 weeks with 2 families in the county of
Oppland. They made me feel like part of their family. I helped out on the
farms; milking, fencing, log splitting, tractor driving, gardening and cooking
(my cake got a bit burnt). BUT most of all enjoying what you lot know best
RELAXING, taking advantage of your unique layed back pace of life; fishing,
swimming in refreshing rivers, staying in log cabins, horse riding, hiking up
mountains, camping..........I CAN NOT WAIT TO COME BACK.
I would like to give a big thanks to 4H in Norway for supporting me
through my adventure. The 4H
camp on the west coast only
lasted 3 days due to Swine Flu!
Wasn't that typical!!! However
short a stay it was great to meet
with some very nice people - not
to mention the beautiful young
ladies!!! I was known as an
IFYE's , that stands for
International Foreign Youth
Exchange students. Some I met
there were from Thailand,
Switzerland, Germany, Costa
Rica and Scotland.
The whole experience was great
and thanks to the generosity of
4H and the families which I
stayed with, who arranged trips
to sight see; churches, theme
parks, museums, National Parks,
and to walk on your famous
Foto: Janne Berget
Opera House in Oslo!
Also thanks to my sponsors; Cornwall YFC Jubilee fund and St Columb YFC,
BOCM Pauls Feeds and Penmellyn Vets.
Back home in Cornwall, 6 weeks later my family and I enjoyed a visit from 6
Norwegian Friends who came bearing gifts of cow bells. Our Guernseys
definitely need them as their horns don't work!! I hope this is a start of an
everlasting relationship with the Norwegians... I hope to return soon. Skal.
(red: skål) Tristan Thomas

Til:

Retur:
Kari Syverstuen
Solvang
2130 KNAPPERl
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