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Tidligere IFYE til Norge fra Taiwan
på verdenskonferanse i Australia

Styret i NIFYEA 2009

Første ord fra ny leder
Med brask og bram ble jeg den 7. mars
valgt som leder for NIFYEA. Etter å ha blitt
”mildt” presset fra valgkomiteen sa jeg
altså ja til å stille som leder og forlot mann
og barn på kafeen vi satt på og suste i
svime (litt sjuk den dagen) ned på årsmøte
i Oslo sentrum. Etter å ha truffet noen av
medlemmene i det nye styret (som
antagelig satt igjen med et uslettelig bisart
førsteinntrykk av meg) på årsmøte så har
jeg kastet meg ut i NIFYEA-permer og
annet med liv og lyst.
Jeg var IFYE til Costa Rica i 1997 og det
kan man godt si ble et vendepunkt i livet
mitt. Etter å ha kommet hjem tenkte jeg at
jeg like godt kunne dra tilbake og det
gjorde jeg. Jeg ble ett år og studerte. Jeg
kom tilbake til Norge og fant ut at jeg burde
dra tilbake og det gjorde jeg i 2001 og i
2002, da for å gifte meg og for å gjøre et
feltarbeid. Etter det har jeg fortsatt å dra
tilbake så ofte jeg kan. Sånn er det vel for
mange IFYER at har en dratt en gang vil
en gjerne dra tilbake om igjen og om igjen.
Eller en får lyst til å dra til nye og
spennende steder.
I år sender vi avgårde to IFYER og mottar
ni. Helgen 26-28. juni blir det mottak av
nye innkommende IFYER og med det
gleder jeg meg til å ta fatt på NIFYEA –
året.
Jeg vil oppfordre alle som ønsker å bli
kjent med nye IFYER, mimre over sin egen
IFYE-periode eller som har ønsker om å bli
IFYE om å være med på mottakshelgen.
Dere må gjerne bidra med en hjelpende
hånd eller bare komme og være sosiale og
prate med de nye IFYENE. Vi ønsker også
gjerne å se deg på våre andre
arrangement i løpet av året! Følg med på
IFYE-NYTT eller ta kontakt med oss! Med
det ønsker jeg dere en flott sommer og et
godt NIFYEA-år!
Med vennlig hilsen Kari Beate Rygg (IFYE
til Costa Rica 1997)

Leder
Navn
Adresse
Mobil
E-post
Nestleder
Navn
Adresse

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

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

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

NYTT STYRE, DET ER OSS;
Litt om meg selv
Jeg er 33 år og jobber som
rådgiver påUniversitetet i Oslo,
noe jeg trives veldig godt med.
Jeg er gift med en Esteban (han
er bror til Ivonne som var IFYE til
Norge fra Costa Rica i 1998) og
har en sønn. Leandro er litt over
2 år og er halvt tico, halvt norsk,
et ekte IFYE-barn☺ Når jeg ikke
løper etter han eller er sammen
med Esteban, så har jeg i god
4H-stil begynt med et nytt
prosjekt, nemlig å lære meg
tennis. Å gjøre ting jeg ikke kan
er noe jeg ble god på som IFYE
og etter det har jeg fortsatt å
gjøre slike ting. I fjor var det
klatrekurs og ny jobb. I år
tenniskurs og det å være leder i
NIFYEA som er slike ting. Tips til
neste års prosjekt taes imot med
takk☺

Anette Paulsen
33 år, bor i Larvik
IFYE til Nord Irland 2008
Jobber som projektingeniør
på Lett-Tak Systemer AS.
Fritida bruker jeg stort sett
på 4H. Har hatt mange år i
alumnstyret og fylkesstyret i
4H og er nå klubbrådgiver i
Spinnvill 4H.
Danser også linedance i
Kom og Dans Larvik.

Jane Berget,Om meg:
Jeg er ei 23 år gammal jente fra
Gudbrandsdalen, og har tilbrakt mine
4H-år i Kvikk 4H i Kvikne. Etter jeg fikk
plaketten har jeg brukt mye tid på
alumnklubben OPAL 4H. De tre siste
årene har jeg bodd i Kristiansand. Her
har jeg studert litt historie og
samfunnsfag, i tillegg til at jeg har jobba
en del. I fjor fikk jeg muligheten til å reise
til USA som IFYE. Dette ble et 3
måneders langt eventyr jeg aldri vil
glemme.

Navn: Otto Andreas Brustad
Alder 30 år
Sivilstus: Samboer med Janne siden
desember
Bosted: Trondheim, men opprinnelig fra
Verdal.
Yrke: Elektrikker
Fritidssysler/interesser: Folkemusikk,
spiller fiolin og danser litt, orientering, 4H,
teater, bil.
4H/IFYE-bakgrunn: Avtroppende kasserer
i NTAK etter 4,5 år. IFYE til Nord-Irland i
2007, nestleder i NIFYEA siden 2008.
Litt om Bodil:
Kassereren Bodil er 29 år og har rukket
å være med noen år i NIFYEA styret
etter hun var IFYE til USA i 2003. Til
vanlig bor hun i Haugesund og jobber
på Sjøfartsdirektoratet som ingeniør.
Tiden som 4H medlem ble tilbrakt i
Kjeldås 4H i Sande i Vestfold. Utenom
jobb prøver hun å få tid til litt forskjellig
som bridgespilling, lesing og Lions.

Bitt litt om årsmøte:
Ti av klubbens medlemmer møtte opp på
årsmøte 2009 for NIFYEA ble avholdt i Oslo
på Juventekontoret lørdag 8. mars. Gaute
Gjein, leder av N4HA losset oss smertefritt
gjennom sakslista. Årsmøteprotokollen
finner du på www.ifye.no. Etter årsmøtet var
det en gjeng som gikk ut for å spise middag
sammen. Årmøtet 2009 valgte følgende
styre for NIFYEA 2009:
Leder: (2009)
Kari Beate Rygg
Nestleder: (2008-2010)
Otto Andreas Brustad
Kasserer: (2008-2010)
Bodil Pedersen
Sekretær: (2009-2011)
Kari Syverstuen
Styremedlem: (2009-2011)
Janne Berget
Varamedlem: (2009)
Anette Paulsen
Revisor: (2009-2011)
Kari Bjørke

Valgkomité:
Hallvard Hatlestad, leder (2008-2010)
Marianne Hjerpset (2009 - 2011)
Jon Kåre Solås (2009 - 2011)

Kjære IFYE-venner!
Tusen takk for hyggelig hilsen i IFYE-nytt 1-09! Jeg vil også
gjerne takke alle dere IFYE-er som jeg har samarbeidet med i
løpet av de 22 årene jeg jobbet med programmet. Det har
vært så artig å bli kjent med mange av dere – og det har alltid
vært veldig morosomt å følge med dere videre etter
deltakelsen i selve IFYE-programmet. At det endret utvilsomt
livet for mange av dere er jo en anerkjennelsen av at
programmet er viktig og ha sin plass også i en tid da det å
reise er både lettvint og rimelig. Det er heller ingen tvil om at
4H har også fått mye tilbake fra IFYE-programmet, både i
form av frivillig innsats i organisasjonen og som gode
ambassadører i mange ulike arenaer.
Jeg ønsker dere alle lykke til med IFYE-innsatsen i årene
framover!
Vennlig hilsen
Kathleen Thoresen (Ex-IFYE-medarbeider!)

Landsleir
24.-31.juli i
Moelv, Hedmark
”it`s global”
NIFYERE her
kan vi rekruttere
INTERNASJONAL
DAG – Hilde Hjelt

Velkommen til en reis e rundtomkring !

•
•

MÅL
Ø ke interes s en for utveks lings program i regi av 4H Norge
Ø ke interes s en for verden rundt os s generelt
B li nys gjerrige på rollen s om verts familie
T ørre å utfors ke det s om er anderledes
Ungdommen må ut å s e verden! Væ re en del av den. B enytte de
mulighetene de har.
K O NS E P T
R eis e rundt jorden på en dag
K onkurrans e mellom gruppene og poeng på pos ter, eller på antall

•

gjennomførte oppgaver
– K åre leierens G lobetrottere?
Utgangs punkt i land 4H Norge har s amarbeid med

•
•
•
•
•

.

& co har jobbet ut
• L egge opp til kommunikas jon under og i etterkant. F or eks empel
underholdning om kvelden
en kjempe plan.
Det trengs
medhjelpere Har du ider, kommentarer, er nysgjerrig, vil stille
opp.Ta kontakt! hilde.hjelt@hk-data.no

Fem nettsidetips frå ho Ingebjørg:
https://www.gulesider.no/mypage/smsArchive.c
http://www.gronnhverdag.no/
http://garnstudio.no/
http://turistforeningen.no/
http://www.framtiden.no/

Ei mindre kjend, men likevel klassisk kake som eg fekk tips om
frå huseigaren min på Nedre Singsaker, godis! (Ingebjørg)
Budapestkake
6 eggehviter
3 dl farin
1 pk vaniljesaus uten koking
mandelflak
aprikossyltetøy
3 dl kremfløte
1 boks mandariner
Slik gjør du:
Stivpisk eggehviter og sukker. Tilsett vaniljesauspulveret (ikke lag saus).
Kle en langpanne med bakepapir og hell røren i. Dryss mandelflak oppå.
Stekes ved 170 grader i 20 minutter. Hvelv kaken og la langpannen ligge
over til kaken er kald. Smør aprikossyltetøy på kaken. Pisk krem og legg
denne oppå. Legg på mandarinbåter. Rull kaken sammen. Kan fryses, og
eventuelt spises som iskake.

Reisebrev fra den 9. verdenskonferansen for IFYE’s i Adalaide, Australia.
Det er lørdag 4. oktober 2008. Jeg er i Adalaide, Australia på den 9. verdenskonferansen for IFYE. Det er 21 år siden sist jeg var på
en IFYE konferanse. Velkomstselskapet på Grosevor denne lørdagskvelden er imidlertid veldig likt de jeg husket fra mange
år tilbake. Det er mange kjente fjes, noe mer grått hår oppe på de fjesene jeg kjenner riktignok, og mange nye hyggelige
mennesker å snakke med.
Mitt comeback i IFYE sammenheng startet egentlig sist sommer. Det var Europeisk IFYE konferanse i Vestfold og Ria, min IFYE
søster fra Holland til USA i 1971, insisterte på at vi og Helena fra Finland måtte treffes før eller etter konferansen i Norge.
Det hele endte opp i et mini IFYE treff i Gjerdrum både før og etter treffet i Vestfold og med flere svensker og en amerikaner i
tillegg til oss opprinnelige. Det tente basillen igjen og her er jeg- i AUSTRALIA!
Konferansen fortsatte med multikulturell gudstjeneste i Kent Town Uniting Church, Adalaide på søndag formiddag før vi gikk til
Prince Albert College der den offisielle åpningen ble foretatt av Borgermesteren i Adalaide. Med flott ordførerkjede og
hyggelige ord erklærte han konferansen for åpnet. Barbara Maidment, World IFYE president holdt en innholdsrik, konsis og
tankevekkende tale. Og så var det happening og lunsj med lange matkøer, også de helt de samme som i gamle dager.
På kvelden var det en ny happening – denne gangen ble vi satt på et tog og fraktet til National Railway Museum. Der ventet mat og
drikke til svingende musikk fra et New Orleans inspirert band og flere gode og enkle samtaler med nye og gamle bekjente.
Mange benyttet også anledningen til å se på gamle tog og lære om tog i Australia i tidligere tider.
Mandagen opprant med regnvær. Men det spilte lite rolle. Programmet på IFYE treff går sin gang. Tony Sharley fra Banrock Station
tok oss med på en spennende reise inn på sin bedrift med de vellykkede våtområdeprosjektene de hadde gjennomført og til
de ulike prosjektene de sponset verden rundt samtidig som de tjener penger på vinproduksjon og turisme. Min konklusjon
var at jeg må nok prøve å finne Banrock Station vin i polets hyller hjemme. Så om noen flere enn meg tenkte slik, selger de
litt mer vin også på foredraget på IFYE konferansen.
Så dro vi på buss tur i Adalaide Hills. 460 mennesker på tur, tre stopp og lunsj underveis er en utfordring. Bussjåføren og guiden
som var i min buss holdt tidsskjema og vi fikk mat og opplevelser. Vi var hjemme når programmet tilsa. Imponerende. Det vi
så; Først en liten koselig turistby Hahndorf, som opprinnelig ble bebodd av tyskere på sent 1800 tallet. Deretter var det Cleve
Wild life park der vi kunne beskue alle de australske dyrene vi har hørt om på nært hold. Koala, kenguru, emu, pelikan o.s.v.
Og tilslutt et utsiktspunkt høyt over sletten som Adalaide ligger på.
Så var det et nytt party – denne gang ”sitdowndinner” med dans. Tremannsorkester spilte Australsk folkemusikk. De fleste
nasjonaliteter, i hvert fall fra Europa og Amerika hadde gjenkjenning til egen folkemusikk. Så underveis i middagen var det
fullt liv på gulvet.
Orkesteret holdt også kurs og konkurranse for en broket forsamling av danseglade deltagere. En Indier med turban ble kåret til
kveldens danseløve.
Tirsdag var vertsfamiliedag. Vi ble stappet i busser igjen og kjørt nordover til en by som het Gwale. Der ventet en mengde sjåfører
som sa de ville ha 1, 2, 3, eller fire IFYE’s og det etterspurte antallet IFYE’er trådte frem og ble med sjåføren. Så enkelt kan
det gjøres ! Selv ble jeg ønsket velkommen av en gråhåret mann som presenterte seg som Gvain . Vi satte oss inn i
Mercedesen hans, Tone og jeg, samt to svenske jenter. Han kjørte nordover til en liten by som het Tarlee. På veien dit
fortalte han at han og familien drev en mølle og kona hadde også ”hentet” 4 IFYer – så til sammen var vi 8 på besøk hos
denne familien. Det viste seg at de drev stort, hadde startet ut med en gård, men det var ekspandert til en stor bedrift. Noe
vertsfamiliebesøk i min forstand ble det ikke, men interessant nok, det ble mer et bedriftsbesøk. Flere av oss var skuffet når
vi bare kom til lunsjrommet på bedriften og ikke hjem til dem. Men sånn er det. Vi ble tatt med rundt i distriktet - til Hamilton,
en liten by som bare gikk ”backwords”, Saddelworth, Sunhill – hvor flere av oss fortærte en kjempestor Aussiburger. Tilslutt
samlet alle IFYE`er og familiene seg i til middag i en stor sportshall i Gawler til masse deilig mat og drikke.
Onsdag var workshop dag. Jeg valgte å høre om de flygende legene som i utgangspunktet ble startet for å betjene de som bodde i
”Outback”, men som i dag var viktig også for folk i mer tett bebodde områder i Australia. Både fordi disse også fra tid til
annen oppholder seg i Outback, men også fordi tjenesten nå brukes for å frakte pasienter fra ett sykehus til et annet. Det
var interessant og lærerikt. Så var det fremvisning av aboriginer dans og orientering om deres livsstil. Sang og allsang med
Jeanette Blue. Deretter tok jeg fri fra programmet og gikk på shopping i Adalaide.
Torsdag var den store turdagen. Vi hadde meldt oss på en tur til Barrossa Valley. Først var vi på en farm der mannen alet opp
sauehunder. Han hadde et lite show for oss med de godt trente hundene sine. Deretter var det besøk på en av distriktets
vingårder med omvisning og prøvesmaking. Nam, nam….
Så var det siste dagen med General Assembly og Farwell Party. Neste konferanse blir i Thailand i 2013. Vi ble ønsket velkommen
dit. Ellers var mange opptatt av at det er for lite innslag av yngre folk i IFYE familien. Et stort tema var hva vi kunne gjøre
med det ?
Jeg hadde en utrolig fin tur til Australia og Malaysia i september og oktober 2008. Så lenge jeg har minnet i behold vil jeg huske
turen. Vi reiste sammen med den svenske IFYE klubben i en drøy uke før vi kom til Adalaide. Hele turen var utrolig fin,
morsom, hyggelig, innholdsrik og lærerik - og jeg har veldig lyst til å reise tilbake til Australia.
Det var 21 år siden jeg hadde sett mange av vennene jeg traff igjen, men det kjentes ikke slik. Det ga lyst og inspirasjon til å dra på
nye IFYE konferanser. Den som lever får se om basillen er tent igjen !
Tone Øvergård

IFYE-HELG på Hellerud 24-25. april 2009
Nytt styre består av: Anette, Bodil, Janne, Kari R., Kari S. og Otto.
Den siste fredag og lørdagen i april hadde det nye styre styremøte på 4H kontoret på
Hellerud. Det var bare Janne som ikke var på møte, men av svært gode grunner. Hun var
usendt NIFYEA-representant til stormøte i Aust-Agder for å informere om IFYEprogramet. 4H-kontoret var svært så vennlige og låne oss møterom, overnattingsrom,
ledninger og annet som vi trengte. Første del gjorde vi unna sammen med Kristin Madsen
fra 4H Norge. Vi fikk litt info om hvor årets IFYER kommer fra og hvordan vi skulle unngå
å bli utelåst fra kontoret. Etter en effektiv saksgjennomgang i løpet av ettermiddagen
suste vi ville og gale i Kari S. sin lille røde bil til Strømmen Storsenter for å få oss litt mat.
Etter innkjøp av frokost, lunsj og andre viktige måltid som snacks av ymse
slag ble nye og gamle tanker tenkt i løpet av kvelden. Arbeidsoppgaver ble fordelt, nye prstrategier diskutert (les ifye-ballonger vs ifye-drops?), esker ble ryddet og tall ble talt. På
kvelden dro lederen hjem for å sove i sengen sin og overlot resten av styret til seg selv
sammen med godterier og uante mengder bilder, som ble vist på lerret, fra konferanser og
andre 4H-aktiviteter. Neste dag kastet vi oss ut i de resterende punktene og ble ferdig i en
fei. Janne gjorde en kjempeinnsats med rekruttering for det tikket inn flere sms i løpet av
formiddagen om diverse IFYE-spørsmål. Vi venter i spenning til høsten for å se om vi får
inn flere søkere. Resten av gjengen var heller ingen sinker og jeg vil gjerne takke for
veldig god innsats. En etter en forlot vi Hellerud optimistiske, bedre kjent og klare for
mottakshelg, Nordisk leir på Breim, Høsttreff, Inn- og utreisekurs og flere styremøter.

IFYE mottak blir i år 26-28 juni i Oslo
Sett av helga eller deler av den om du har lyst til å
møte de innkomne IFYENE, Si fra om du vil
hjelpe til.
Det blir en sosial sammenkomst lørdag kveld
meld deg på til Kari Beate om du vil være med,
nærmere innformasjon gis til påmeldte.

Det kommer 8 IFYE`r til Norge i år ( Costa Rica,
Tyskland, England, Sveits, Taiwan)

Jeg er naa inne i min andre uke som IFYE og er i mitt andre county og hos
min andre vertsfamilie. I morgen skal jeg bytte familie igjen.
Den forste uka var jeg i Derbyshire. Ei hektisk uke proppet full med aktiviteter.
Jeg har blandt annet klipt en sau, ridd en hest, vaert paa farmers marked,
holdt foredrag paa en skole om Norge, spilt paintball og vaert paa sightseen.
Naa er jeg i Buckinghamshire som ligger like utenfor London(blir tur dit paa
fredag) Dagene her er litt roligere, men jeg faar opplevd mye for det.
Gaardagen ble tilbragt paa en sauegaard, i dag skal jeg besoke en gaard med
melkekyr. De melker mellom 150-200 kyr, det er mye i forhold til de 24 vi
melker hjemme! Senere idag skal vi til Oxford.
Paa lordagen er det Rally. Det er en dag hvor Young Farmers medlemmene
deltar i alle slags konkurranser. Jeg spurte ei jente hvilke konkurranser de
hadde og svaret var: "Alt mellom himmel og jord"
Paa mandag drar jeg til Wales, der skal jeg vaere i to uker(forventer
spraakproblemer..) Da reiser jeg opp til Skottland hvor jeg ogsaa skal vaere i
to uker. Deretter er det straka vegen heim til Trivelige Trondelag!
Hilsen Sanna Hanem Kavli

Vertsfamilie til IFYE
□ Har du lyst til å bli kjent med en annen kultur?
□ Dra på reise i din egen stue?
□ Lyst å få e ny venn?
□ Har du ei seng til overs?
□ Friske opp litt språk?
□ Har litt tid til overs til et ”nytt” familie medlem?
Dersom du eller noen du vet av kan krysse av en eller flere av disse, bør dere melde
dere som vertsfamilie! Som tidligere utreisende IFYE-er vet vi hvordan det er å komme
til et nytt land og bli kjent med kulturen og folka. Vi vet hva som fungerte bra og mindre
bra i de familiene vi har besøkt. Med denne erfaringen har vi mye å bidra med til de
innreisende. Meld deg som vertsfamilie til fylket og bidra til å gi en IFYE en opplevelse
for livet!
For mer informasjon se www.n4h.no ( >Internasjonalt >Vertsfamilier),
www.ifye.no/vertsfamilie.htm (her finner du en brosjyre om det å være vertsfamilie)
eller kontakt 4H-kontoret i fylket ditt!

I år kommer det IFYER
til disse fylkene:
Vestfold, Akershus,
Sogn og Fjordane,
Buskerud, Aust-Agder,
N-Trøndelag,Østfold,
Oppland, Troms, VestAgder , Møre og
Romsdal .
-kommer det noen til ditt fylke, og du vil
være verdsfamilie, ta kontakt.

Til:

Retur:
Kari Syverstuen
Langenga 1
2380 Brumunddal

Husk manusfrister:
10 august
1 september
Oktober
1 november
1 februar
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