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Følgende lesestoff venter deg i dette
nr.:
• Årsmøtereferat
• Reisebrev fra Australia
• Utreisende/innreisnede
• Presentasjon av nytt styre

Heihei

Jeg er den nye lederen i NIFYEA!
Hadde kanskje en liten mistanke om at
noen hadde tenkt seg meg i styret, når
jeg fikk tilbud om å reise på
styrekonferanse første helga i mars,
men at jeg skulle bli leder, hadde jeg
virkelig ikke trodd. Men jeg får hoppe i
det, si tusen takk for tillitten, og gjøre
mitt for å fortjene den. Jeg var IFYE til
Taiwan for et par år siden, høsten
2008, og forsto kanskje først da hvor
bra IFYE-programmet egentlig er. Det
er som alle andre sier; en av de store
opplevelsene i livet. For meg var det
starten på et friår, før jeg nå i høst
starta på studier i Trondheim. Kjenner
fortsatt reiselysten, men er glad den
fikk en foreløpig tilfredsstillelse, slik at
jeg kan få litt lesero uten at det kribler i
hele kroppen.
Jeg var litt spent på jobben jeg hadde
påtatt meg, men nå har vi hatt vårt
første styremøte og da fikk jeg god
oversikt over hva NIFYEA jobbet med.
Jeg har fått inntrykk av at dette kan
fungere godt og gleder meg til et år
som leder!

Ragnhild
(IFYE til Taiwan 2008)

Styret i NIFYEA 2009
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European IFYE Alumni Association International Farm/4H Youth Exchange
To all National IFYE Associations in Europe
The last European Newsletter as a hard copy!
After the discussions on last years AGM at the European IFYE conference,
the information under is given in the last newsletter (out in January/February 2010).
This edition will be the last as a hard copy for the members of EIFYEA. This was
proposed by some of the participating countries at the AGM and got the majority of votes.
We will come back to the contact members if there are any members from your country
who will like to receive hard copies also in the future. If there should be any questions
regarding this, feel free to contact us at ifye_europe@hotmail.com
The following information is sent all members:
Your last newsletter!
At the conference on Isle of Man, the Annual General Meeting decided that this is the last
newsletter, being sent out by regular mail, to all the members of the European IFYE Association.
“The Newsletter to be no longer printed and posted to members as it will be made available on
the web (www.ifye.org) Members who have submitted their e-mail address to the executive
committee (via www.ifye.org / ifye_europe@hotmail.com ) will be notified.
All members who wish to receive the newsletter in hard copy should register and the list will be
provided to one contact person in each country who will print and post these locally. If there is a
problem an individual can still contact the board directly “
We therefore kindly ask all members to send us an e-mail where you are telling us if you want to
be notified by e-mail, when there is a new newsletter to be downloaded from www.ifye.org, or if
you still want to receive a hard copy. You can of course also send us a traditional letter.
Please ensure that you are sending us this information before the 15th of April. If you have
already done this after the conference on Isle of Man, you do not have to inform us again. After
this date your national contact member or organisation will be the one in charge of the list.
ifye_europe@hotmail.com
EIFYEA
Geir Sandvik Hjelen
Folldalsheia 30E
N-5239 Rådal
Norway

Ønsker du å være medlem i EIFYEA?
NIFYEA viderebetaler kontingent til
EIFYEA for de som vil være medlem.
Prisen for 2010 er:
Årsmedlemsskap kr 125
Livstidsmedlemskap kr 1450
Betaler du inn til konto 5081.07.51255
før 15. juni vil dette bli viderebetalt og
regisert hos EIFYEA før konferansen.

NYTT STYRE,
Hvem er vi,
det vet vi
nesten
ikke selv en
gang.
Ny leder Ragnhild Strand hoppet uti det
med huet først,
kom stupende fra Trondheim med klare
tanker om sitt nye verv.
Men opprinnelig Buskerusk med
mellomlanding som IFYE i Taiwan.

Anders Stedding Kristiansen
en ryddig fyr fra Vestfold,
men ikke helt IFYE alumn
enda da ha fortsatt er ute på
tur i Australia.

Annette Paulsen
Vestfoldinger skvetter ikke
unna etter år med masse
IFYE`r tett på livet.
6 uker som IFYE i NordIrland blir jo en fleksibel
erfaring.

Kari Syverstuen sekretær, i
styret for tredje åretnyinnflyttet tilbake til røttene i
Odal`n (Hedmark)
USA var hennes vertsland en
gang på slutten av 90-tallet.

Julie Bårdsen Tøllefsen vårt
nordlige alibi (Tromsø) – aktiv
alumn,
og studerende på hvorfor
man fortsetter så lenge i 4H.
Kanskje ho er det fordi ho var
IFYE til Costa Rica …

Kari Nordvik Hauge visstnok fra sogn og
fjordande reiste til Australia, og sikkert
solid nok til å sitte i styret☺

Etter vårt første styremøte på Hellreud med heller få
frammøtteer det dette som har kommet fram, for spesielt
interesserteta kontakt med den enkelte.
Se personopplysninger side 1.

Jon Kåre og Eva gifter seg 8 mai –
gaver mottas sikkert med takk.
Jan Teigen deler gladelig godteri
med utreisende IFYE`r

Middag med IFYE´r og
Norske 4H alumner kan bli
en hyggelig affære☺

Anette oppfordrer alle til å gå inn på:
onemilliongiraffes.com
TEGN EN GIRAFF!

Styrekonferanse Norske 4H alumner i mars 2010
I mars var det styrekonferanse, hvor Anders og jeg møtte for
NIFYEA. Ingen av oss hadde hatt noe særlig med kontakt med
NIFYEA fra før, men vi er jo alumner, blei med og fikk en veldig
trivelig helg. Vi blei bedre kjent med andre alumner og fikk delt
opplevelser og tanker. Programmet var lagt opp med sosiale
aktiviteter på kveldene, med god tilgang på brettspill og
svømmehall.
Om dagen var det kortforedrag med inspirasjon og
erfaringsutvekslig, og spesielt rekrutering var et gjennomgående
tema. For vår del må vi selvsagt og nevne bolken hvor vi snakket
om de internsajonale mulighetene man har som alumn, som
omhandlet både IFYE-opplegget og andre aktiviteter. Ellers var
det diskusjoner om alumnenes mål videre i forhold til alumnenes
posisjon i 4H-systemet og oppgaver.
Lunsjen lørdag var selvlagd mat på bål i mange fancy varianter
med blandt annet reinsdyrgryte og brente mandler. Alt i alt var det
en kjempehelg med hyggelige folk, og godt opplegg av GVAA som
sto for arrangementet. Og det er bra at NIFYEA, som kanksje ikke
alltid regnes som en av de vanlige alumnklubbene sendte folk, får
vist seg fram og er med der ting skjer :)

Ragnhild

IFYE utreisekurs 2010
Dette året er det fem 4H-ere som skal ut i verden som IFYE. De møtte opp til
utreisekurs første helga i februar på Hotell Gabelhus. Der ble de møtt av Kristin
Madsen fra 4H Norge og Janne Berget fra NIFYEA. Fredagskvelden ble brukt til å
bli kjent med hverandre og prate litt løst rundt IFYE-opplegget.
Janne viste også fram en presentasjon fra IFYE-opplevelsen sin i USA.
Lørdag gikk med til ulike tema i forhold til det å være IFYE. Bade Kristin og Janne
informerte en del rundt det å være IFYE, og forventninger til de som skal reise.
Etter lunch kom Hilde Riser og informerte litt om hvor de kan søke om støtte til
turen, og Kari Beate Rygg hadde en økt med kulturforståelse.
Også Anette Paulsen og Jon Kåre Solås tok turen for å møte årets IFYE-er. Da
kvelden kom var det tid for å spise middag sammen med styret i N4HA, som
hadde styremøtehelg i Oslo denne helga. Flere av de i N4HA har også tidligere
vært IFYE-er og er faddere til noen av årets utreisende. Det ble en koselig kveld
med god asiatisk mat og hyggelig selskap.
Tilbake på hotellet møtte vi også på Jan Teigen som satte seg ned og slo av en
hyggelig prat☺
Kurset fortsatte søndag med noen tips til gaver, pakking og formidling om 4H og
Norge. I tillegg ble det også informert om hva som skjer etter man kommer hjem,
og hva man kan bli med på i NIFYEA og EIFYEA.
Utreisekurset ble avslutta med en god lunch og et lynkurs i lommeboklaging av
juicekartonger i regi av Kirsti. Dette kan kanskje være årets vertsfamiliegave☺

Årsmøte NIFYEA 2010
ÅRSMØTET NIFYEA
Ble holdt 13 mars i Juventes lokaler i
Oslo. 11 Medlemmer hadde møtt opp til
ett møte som ble gjennomført ganske
knirkefritt. Kristin Finstad (tidl. SOFA leder) ledet oss
raskt og effektivt gjennom møtet. Etter en kort diskusjon
kom vi raskt til en enighet om endring av vedtekter for
konferansefondet. Valgkomiten hadde gjort en god jobb
og rykende fersk styre med mange nye ansikter ble
valgt inn.
Etter årsmøtet møttes de fleste samt noen andre
byboende IFYE´r til en hyggelig middag på Onkel
Donald.
IFYE MOTTAK
Sett av helga den 25-27 juni om du er i Oslo området,
da blir det mulighet til å møte nye IFYE venner fra 5
land.
Følg med på face book, eller ta kontakt så gir vi deg
mer informasjon etter hvert.
Fra:
Nord-Irland kommer Tanya som skal til Vestfold
Tyskland kommer Ines og reiser til Nordland
England kommer Amiee Jayne skal til Finnmark
Costa Rica er Stefany som reiser til Oppland/Telemark
I tillegg kommer det en til fra CR og to fra Taiwan som skal til
henholdsvis Hordaland/Sogn og Fjordane, S-Trøndelag og NTrøndelag.

Årsplan 2010

25.-27. juni
IFYE-mottak i Oslo
24. -31. juli
Landsleir Moelv
31.juli – 6. aug
Europeiske IFYE-konferanse, Østerrike
13-15 August
Styremøte
9. august Manusfrist Aktivitet nr 3
13 August Manusfrist IFYE nytt nr 3 – Ut 1. september
10-12 Sept
Høsttreff
1. november
Manusfrist Aktivitet nr 4
15. november
Frist for å søke IFYE-programmet 2011
8 Desember
Juletreff
31. Desember
Frist for å sende saker til Årsmøte 2011
2011
14-16 Januar
Styremøte
14 janaur Manusfrist IFYE-nytt 1 2011 – ut 1 februar
4-6 februar
Inn- og utreisekurs
15 mars
Innbetalingsfrist medlemskontigent
12 mars
Årsmøte

Til:

Retur:
Kari Syverstuen
Solvang
2130 KNAPPERl

Husk manusfrister:
9. august
13 August
1. September
1.november

Aktivitet nr 3
IFYE nytt nr 3
Newsletter
Aktivitet nr 4

2011
14 janaur
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