IFYE-NYTT NR 1 -2014
GODT NYTTÅR!

Innhold
ÅRSMØTE NIFYEA 2014 ............................................................................................................. 3
Regnskap ......................................................................................................................................... 3
Budsjett ............................................................................................................................................ 4
Årsplan ............................................................................................................................................. 5
Her skulle IFYE-stafetten vært.. ............................................................................................. 5
DETTE HAR SKJEDD SIDEN SIST ......................................................................................... 6
Høsttreff 2013 - Reiseslaatt (E. Grieg, Op. 17, nr 13) ..................................................... 6
IFYE Verdenskonferanse Thailand 2013 ............................................................................... 8
......................................................................................................................................................... 10
Juletreff hos Anne-Britt ............................................................................................................ 10
Styremøte i NIFYEA ................................................................................................................ 11
IFYE-Kafè i Trondheim ........................................................................................................... 11
REISEBREV .................................................................................................................................... 12
Kim Scamman............................................................................................................................. 12
Sian Pritchard - fra Wales ........................................................................................................ 13
Luby Kuo - fra Taiwan ............................................................................................................. 14
Liza Poet – fra Colorado, USA .............................................................................................. 16
Ragnild Raknerud – fra Norge til Nord-Ireland ................................................................ 18
IFYE-SLADDER ............................................................................................................................ 20
KOMMENDE ARRANGEMENT ............................................................................................ 23
Inn- og utreisekurs ..................................................................................................................... 23
Høsttreff ........................................................................................................................................ 23
HVA SKJER I 2014?...................................................................................................................... 23

2

LEDEREN HAR ORDET!
Godt nytt år!
Jeg håper alle har hatt en flott julefeiring og nå er klare for et nytt aktiv år i NIFYEA.
Høsttreffet i Bergen ble en stor suksess med mange deltakere. Vi gleder oss allerede
til det neste. Sett av helga allerede nå, 12.-14. september, slik at dere har dette på
kalenderen over aktiviteter dere må prioritere i 2014.
Vi har nå sendt ut invitasjon til de som har søkt IFYE-programmet i år. 8 stykker har
fått tilbud om å reise ut og har takket ja. Det er vi veldig fornøyd med! Vi ser at det å
ha inn og utreisekurset sammen med Norske 4H Alumners sin styrekonferanse er en
fin rekrutteringsarena, og det skal vi også ha i år. Vi håper at den positive trenden med
mange søkere vil fortsette!
Nyttårshilsen fra
Anne Britt

ÅRSMØTE NIFYEA 2014
Vi har de siste årene prøvd å ha årsmøte i sammen med inn- og utreisekurs. Men vi
har erfart at vi dermed ikke har fått med så mange av medlemmene våre. Vi har
diskutert saken både i styret og på høsttreffet. Årsmøtet i 2013 ga styret fullmakt til å
bestemme når vi har årsmøtet i 2014.
Vi har kommet fram til at vi i 2014 vil prøve å ha årsmøtet sammen med
høsttreffet, og at årsmøtet dermed blir utsatt et halvt år. Innkalling og
årsmøtepapirer kan dere derfor forvente å få i august. Det må derimot komme en
vedtektsendring på neste årsmøte i forhold til dato for årsmøte, dersom dette
videreføres.

Regnskap
I året som har gått har NIFYEA fått et overskudd på 6 855 kr, i forhold til et
budsjettert underskudd på 6 848 kr. Hoverårsaken til differansen er lave utgifter i
forbindelse med styremøter. Styremøtene har vært i Oslo og nært Trondheim, så få i
styret har hatt høye reisekostnader.
Under posten materiell inngår det at salg av IFYE-flagg til 4H Norge, salg av noen
reflekser og kjøp av et promoteringsbanner hvor målet er at alle IFYEer kan få
håndavtrykket sitt.
I løpet av året har det vært fire IFYE-kaféer, to i Oslo, en i Tromsø og en i Stjørdal.
Høsttreffet gikk som budsjettert, og siden dette er NIFYEAs hovedarrangement har vi
valgt å sponse en del av utgiftene slik at flere har mulighet til å delta. Som de to
foregående årene har rentene fra konferansefondet blitt brukt her for å øke
aktivitetsnivået.
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Som bestemt på årsmøtet ønsker NIFYEA at flere unge IFYEer deltar på konferanser.
For å oppnå dette sponser NIFYEA alle førstegangsreisende (innen tre år etter IFYEopphold) med 1000 kr. I år kom det to søknader, fra Maren Brekkvassmo Myrvold og
Georg Rønning som deltok på verdenskonferanse i Thailand.

Budsjett
Siden det ikke blir
årsmøte før i september
velger vi i styret å ikke
gjøre store endringer i
årsplan eller budsjett.
Vedlagt ligger dermed et
budsjett for året som
kommer. Vi håper på enda
flere IFYE-kaféer, så husk
at NIFYEA sponser alle
IFYE-kaféer med minst
tre IFYEer (inntil 100 kr
per pers) så lenge dere
sender kvittering og
innlegg til IFYE-nytt.
Siden vi har hatt mange
nye IFYEer har vi også
satt opp potten til støtte av
nye konferansereisende.
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Årsplan
Tid
Januar

Februar
April

Aktivitet
10.-12. januar
Styremøte
IFYE-nytt nr. 1
28. februar – 2. mars
Inn- og utreisekurs Nannestad
25.-27. april
Møte med 4H Norge og styremøte i Horten
17. april. Manusfrist Aktivitet - Reisebrev

Mai

IFYE-nytt nr. 2

Juni

20. - 22. juni
IFYE mottak, Oslo

Juli

15.juli. Frist for å sende inn årsmøtesaker til styret
19. - 26. juli
Europeisk konferanse, Tyskland
17. – 24. juli, Landsleir, Tautra
- stand
- miljøtorgvakt

August

25.-27.aug. Styremøte, Ytteråsen
IFYE-nytt nr. 3
Årsmøtepapirer og innkallelse til årsmøte
8. aug. Manusfrist Aktivitet nr. 3

September

12.-14. september
Høsttreff og årsmøte, Røros
Påmeldingsfrist: 1.august
Manusfrist EIFYEA Newsletter
15.sept. Manusfrist Aktivitet nr. 3 - Reisebrev

Her skulle IFYE-stafetten vært..
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DETTE HAR
SKJEDD
SIDEN SIST
Høsttreff 2013 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 IFYEkretser 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.
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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.
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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!

IFYE Verdenskonferanse Thailand 2013
Den 10. november dro Georg
Rønning, Maren B. Myrvold og
Yngve Henriksen på
Verdenskonferanse for IFYEer 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.
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 åpningssermonien 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 heldig å fikk velkomsttalen
nest siste dagen før vi dro hjem, så da hadde vi
lese lektyret 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
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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 kunna 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 IFYEer og 4H-medlemmer fra
Thailand som var med på programmet så det
var veldig morsomt.
Vi var på to forskjellige turer iløpet 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 kneene og plantet rengskog treer. Etter dette dro vi
videre med båtene å 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
iløpet av året. Veldig spennende å se
på alle de forskjellige oppgavene
som hadde fokus på jordbruk, det
var veldig mye interresant.
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.
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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
mulighetetn.

Dra på konferanse!!!!

Juletreff hos Anne-Britt
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 tbanen, hotellet og togstasjonen redda oss.. jammen godt vi er unge og spreke! Tusen
takk for et vellykket og utrolig hyggelig juletreff!
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Styremøte i NIFYEA
Denne gangen var det Ragnhild (og Martin) i Trondheim som åpnet sitt hjem for
NIFYEA-styret. Etter hvert godt uttpå lørdagen var styret fulltallig. Da var allerede
størsteparten godt i gang med både IFYE-nytt, Årbok og ellers det som sto på
agendaen for helga gjort. Utover all jobbinga vår tok vi oss tid til å lufte hodene våre i
frisk luft. Vi endte på kakao-besøk på Bakklandet Skysstasjon og på den turen hadde
vi visst nok fått med oss det essensielle med Trondheim by. Det var faktisk en så
forfriskende tur at midt på natta hadde fremdeles styret masse energi til å både lage og
spise vaffler.
Men tiden gikk og vips så var det frem med de magiske madrassene igjen for å gjøre
seg klar for en ny dag, i morgen. Søndagen kom, høsttreffet i boks og vi er klare for å
møte andre herlige IFYER hos Mormors Stue.
Tusen takk for at vi fikk lov til å komme til dere, Ragnhild og Martin!

IFYE-Kafè i Trondheim
Søndag den 12. januar var det igjen dekket for IFYE-kafé, denne gang inne i
Mormors Stue, et hyggelig (og for alle søringer, litt småkaldt) lokale klemt midt
mellom gågatene i Trondheim sentrum. Både tilbakekomne og fremtidige IFYEreisende samt et og annet nysgjerrig 4H-medlem samlet seg oppe på mormorloftet til
en kaffekopp og en prat. Noen så hverandre igjen etter mange måneder, andre hilste
man på for første gang. Mange smil, historier og nyheter ble delt oss i mellom, og om
det ikke var koselig stemning i huset før en haug med 4H-ere kom inn døra, ble det i
hvert fall det etterpå!
Jorda rakk å dreie seg minst en åttendedels runde før de siste gjensitterne måtte innse
at hverdagen kallet, og dermed var denne herlige samlingen overstått. Undertegnede
vil gjerne takke alle som tok seg tid til å møte opp, og håper det blir flere
kaffeslabberaser her i Trondheim, så til og med den fattigste student ikke har noen
gyldig grunn til å ikke være til stede!
Neste gang det blir arrangert IFYE-kafé i din del av landet, ta med deg selv og det
gode humøret ditt – vi vil gjerne ha så mange som mulig å diskutere (u)viktige saker
med! For oss finnes det ingen fremmede, bare venner vi ikke har blitt kjent med enda.
Dessuten får vi ikke så dårlig samvittighet selv når det er flere der som spiser kake
sammen med oss...! 
Anders S. Påsche
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REISEBREV
Kim Scamman, 4H IFYE visitor from the USA to Nord Trondelag in 1992,
returned for a visit recently in her 35-foot sailing sloop Midwatch with her husband
and two children. On her recent trip here in Nord Trondelag, she visited with families
that hosted her back in 1992 and enjoyed the fine summer weather in Høylandet and
Flatanger and the not so fine weather but fantastic company in Frosta. The stop in
Norway is just a small part of a much larger trip that includes Scotland, Ireland,
Spain, Madeira, the Canaries, the Caribbean, the Bahamas and back to the US. More
on the trip can be found at Midwatch.blogspot.com
Below is an excerpt from the blog:
When we began discussing a sailing trip, we had no hesitation about making
Norway a destination. It is a place that has sparked my imagination from a
very young age and I was fortunate enough to come here as a 22-year-old
delegate of the International 4H Youth Exchange Program (IFYE). The fjords
and mountains are incredibly beautiful and the friendships I have developed
over the years are very special to me. In addition, I had dragged Bob here
seven years ago on an all-too-short vacation and he shared my enthusiasm for
seeing this amazing country at a slower pace and from the water.
Midwatch in Florø
Daughter Anna in Høylandet

When I was in grade school I did a report on Norway and was instantly
enamored. As an environmental engineering graduate from Cornell University,
I was considering an international trip either through the US Peace Corps
(two-year program) or its predecessor organization, the IFYE program (sixmonth program), as a way to see a little bit of the world from something other
than a tour bus… on zero budget. I was a ten-year 4Her, my Aunt Marlene and
Uncle Wally had both participated in the IFYE program and my Mom and Dad
had hosted several IFYEs through the years at the farm, so as I reviewed the
pros and cons of IFYE and Peace Corps, IFYE had a lot of pros and
familiarity. The deciding factor or ‘idea’ was that if I went as an IFYE for six
months, and still had wanderlust, I would apply for the Peace Corps program
upon my return.
I applied for, and was accepted to, the 1992 season of the IFYE program and I
requested assignment in emerging Eastern Europe. In lieu of my primary
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request, I decided to write-in Norway as a secondary request on the
application. Why not see the country I had read so much about? My
assignment arrived in February and I departed for Norway in June, 1992.
<- Kim in Frosta, 1992
I had an incredible six
months in Norway and had
six homestays on two dairy
farms, a sheep farm, a
potato farm, and two nonfarm families in two
different regions of the
country. It did not cure my
youthful wanderlust and
sparked a lifetime interest
in travel at a slower pace. Fortunately, I met Bob who had a similar experience
with the SEA Education Association of Woods Hole, MA.
Amazingly enough, the idea for the IFYE program was sparked by four
Cornellians, all 4Hers, who came up with the IFYE ideal of ‘Peace through
Understanding.’ The program, upon inception known as the International Farm
Youth Exchange (IFYE), was started to promote international understanding
and cooperation following World War II. Page 4 of IFYE News reports on the
start of IFYE: http://ifyeusa.org/wp-content/uploads/2013/07/2006wintercolor.pdf

Sian Pritchard - fra Wales
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!
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Luby Kuo - fra Taiwan
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 60th 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.
14

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.
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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.

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
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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,
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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

Ragnild Raknerud – fra Norge til Nord-Ireland
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,
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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 NordIrland 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
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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
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IFYE-SLADDER
Lovestory fra Nordisk leir
Mange fra styret i NIFYEA deltok på
Nordisk leir i Vestfold i sommer, og Janne
fikk ett litt større leirminne enn vanlig..
Når 4H-erne ikke er sjarmerende nok, er
den reddende Ronny fra Folkehjelpa kjekk
å ha.. Ryktene sier at julegaven var et
postkasseskilt med begges navn på… 
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KOMMENDE ARRANGEMENT
Inn- og utreisekurs
28.02-02.03.14 møtes 9 forhåpentligvis spente og eventyrlystne sjeler for å utveksle
sine bekymringer og forventninger om det å dra ut som IFYE.
De 10 innreisende IFYE’ene, forhåpentligvis sprengte av historier, og erfaringer de
skal få dele med både nye IFYE’r og oss som har vært med ei stund.
Kurset blir også i år holdt sammentidig med styrekonferansen til N4HA på Nannestad.

Høsttreff
Vi ønsker i år å dra til Sør-Trønderlag! Vi skal til en nostalgisk by med mye historie
og det er akkurat det vi kommer til å fokusere på når vi er i akkurat denne byen. Og
når vi med det samme er samlet tenkte vi at vi i år også skulle arrangere årsmøtet på
denne idylliske plassen.
I år skal vi til Røros!

HVA SKJER I 2014?
 Inn- og utreisekurs
28. februar-2. mars på Preståsen skole, Nannestad
 IFYE-mottak
20. - 22. juni I Oslo

 Europeiske konferanse 2014
Tyskland, 19.juli – 26.august
Se mer info på www.ifye.de
 4H Lands leir 2014
Tautra i Nord-Trønderlag, 17.–24. juli
Mer info kommer på www.4hlandsleir2014.no
 Høsttreff
12.-14. september

Hold av helga allaerede nå, be med deg kjæreste, samboer, ektefelle eller hva
det matte være – dette blir ei super helg uansett!
 IFYE-kafèer –der du bor. NIFYEA sponser med opp til 100,- kr pr person.
Eneste krav er kort referat og bilde til IFYEnytt, kvittering til kassereren og
minst 3 deltakere fra NIFYEA.
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