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Åkke ska ut å åffer?? 1

Nytt & (u)nyttig (slarv…?)

Åkke ska ut å åffer?? 2

*Ann-Karin vart mor til
Aurora i juni!

*Geir vart lei ost i Sveits…

*Ingebjørg fekk tilbod om å
sjekke om Stuart
”weared his kilt properly” i
miljøtorget

*Rosa og oransje bukser sett
tett omslynga på landsleir...
Åkke ska ut å åffer?? 2
Send inn kreative forslag til Ingebjørg
(ingebjorg.overaasen@online.no / 980 32 174) før 10.
september! Vinnarforslag vil bli presentert og vinnaren
premiert på hausttreffet, og heile stasen kjem på trykk i
neste IFYE-nytt!
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Som ansatt møter du
mange potensial
søker – hook dem!

Hva ser du etter :
Positiv
Ivrig
Åpen
Nysgjerrig

Hva får du?
IFYE alumn til bruk
I mange år.

Bergen, Trondheim.

Oslo, Bærum, Ring,

Adresse: kløfta

IFYE mottak

gode hjelpere på

Til :

Verv en IFYE!
Enten det er to, 20 eller 40 år siden du reiste
som IFYE var det antagelig en av de mest
fantastiske opplevelsene du har hatt. NIFYEA
jobber for at IFYE-programmet skal være et
godt utvekslingsprogram, og for å få til det
trenger vi din hjelp. DU har muligheten til å
fortelle 4H alumner om din IFYE-opplevelse for
å gi dem lyst til å reise for å oppleve en annen
kultur i tre eller seks måneder. I 2009 er det
mulig å reise til blant annet Nord-Irland,
Tyskland, Sveits, Taiwan og USA. For mer
informasjon og søknadsskjema kontakt styret i
NIFYEA (styret@ifye.no) eller 4H Norge.
Husk søknadsfristen 15. november 2008.

______________________________________
IFYE-mottak i juni 2008!
Etter mange forskjellig ankomsttider og steder har
alle innreisende IFYEr til Norge i 2008 kommet.
Kaspar og Patrichia fra Sveits var de første, de hadde
Allerede gjort mye av Oslo da Jared (USA)møtte opp på
Cochs pensjonat. Første kveld ble derfor endret, men en
Rolig tur i Frogner parken gjorde nok ett bra inntrykk.
Neste dag sto litt faglig påfyll for tur. Direkte fra leir
kom en noe preget generalsekretær fra 4H og ga god
innformasjon om organisasjonen vår og ventende aktiviteter.
Midt under denne seansen gjorde vår tyske venn Fenna sitt
inntog(dog enn med sitt rolige vesen, ikke ett sjenerende tog)
Lunch utenfor slottet og tur ut til Bygdøy var neste på
Programmet, men dette gikk Taivans jenter glipp av pga en
utsatt ankomst da de måtte ordne opp i visum regler. Men da
An-Ne og Nan Yen som de siste hadde ankommet til Oslo
kunne kvelden avsluttes med gode IFYE venner hos Hallvar og
Elin –tradisjonen tro med rekepelling. Hele torsdagen ble brukt
til å sende spente IFYER ut i landet. Nå måtte vel alle være
på plass, men nei da – enda skulle Jennifer komme rett til
Trondheim og Stuart til Bergen. Her var gode hjelpere utplassert for å ta jobben.
Da gjenstår bare å gi en stor takk til alle gode hjelpere, både
Organisator(Ingeborg) mottakere, sosiale, husåpnere og det de
måtte bidea med slik at vi fikk tatt i mot våre spente IFYE
venner.
TUSEN TAKK! Hilsen styret i NIFYEA

RETRO REISESKILDDRING
Skrevet av Kari Syverstuen 1998.
”IFYE opplevelser fra en alumn som holdt på å pensjonere seg.”
Du tror kanskje ikke at det går an å bli IFYE når man nærmer seg de 30(jeg var i tvil), men
det går faktisk , det kan også bli en utrolig spennende opplevelse , og man kan gjøre en
masse sprell da også.
Men for å gi litt bakgrunns innformasjon først, så har jeg egentlig ikke vært den typiske
potensielle IFYE som går å venter på å få reise ut. Jeg fikk plaketten og vært en aktiv
alumn i en ”mengde” år, trivdes i klubbmiløøet, og med alumn arbeidet. Den første lille
spiren til reiselyst begynte i -94 pga en Gambia tur. Etter det traff jeg IFYE alumner i andre
anledninger som ga næring til spiren. TAKK TIL DEM
Da det gikk ganske tungt med å få fylkesalumn klubben på beina og jeg etter hvert begynte
å bli ganske lei var det snart bare en mulighet igjen – gjør noe helt nytt. IFYE søknaden ble
sendt , svar kom og så var karusellen i gang.
Verdslandet er USA, avreise fra Oslo (Fornebu faktisk) 20. juni, med hjemkomst til nye
Gardermoen den 14 desember.
Mellom disse datoene skal det plasseres så utrolig mye – de første inntrykkene starter i
Washington DC der alle IFYEene inn og ut av USA samles, nærmere 80 stk. Allerede da
får man ett inntrykk av hvor stort og omfattende programmet er.
Snart må man stå på egne bein og det bærer ut i alle himmelretninger – min ferd går
vestover til midtvest staten IOWA. Dette er en stat som går ganske stille i dørene og ikke
gjør mye ut av seg ( bortsett fra når det gjelder tornadoer), men som allikevel er en
fantastisk stat. Som slagordet sier ”Iowa you make me smile!” Kortfattet består staten av
mais, soyabønner, ku, gris. I tilegg er det er det en av USA`s mest barne- og familie
vennlige stat med lite kriminalitet.. Noe jeg også fikk anelse om da ingen av mine familier
der for eksempel låste verken døra eller bilen. Av andre minner som har klistret seg fast
foruten det mellom menneskelige, er de varme fuktige dagene og brennende røde
solnedganger.
Min andre stat, som jeg ankom uti september var Vermont, en New England stat helt østpå
med grense mot Canada. Det første jeg inntrykket der var av høst,da vi på vei opp til min
første familie fikk ett forrykende uvær med regn og blåst en mørk ettermiddag. Men
heldigvis forandret dette seg da jeg senere får lære å kjenne en del av landet som øser av
ett fargeeventyr jeg ikke kan beskrive. Når lønnetrærne gulner tror jeg ikke man kan finne
et mer praktfullt syn. Selv om dette er staten som kalles ”the green mountain state” er den
vel mer kjent for sin fargeprakt om høsten en sine grønne fjell.
Dette er også kjent som en familie vennlig stat, derfor er mine opplevelser av USA noe
motstridende til den vold man stadig hører om i media.
Dette bringer med kanskje over til den mer personlige delen av utvekslinga. Noe som er
vanskelig å kortfatte, for gjennom 6 mnd. I ett fremmed land, boende med familier som etter
hvert blir temmelig nære venner får man opplevelser i fleng som blir med deg resten av
live: tre vidt forskjellige 7 år gamle verdsbrødre, 14 dager til sengs, mais til lunch, middag,
kvelds, late dager, arbeidsdager, golfing, bryllup, begravelse, uvennskap om lekser, turer.. i
tillegg kommer den følelsesmessige biten som man tar med seg hjem.
Som den 4H entusiasten jeg er brukte jeg også mye til å lære om organisasjonen i mitt
verdsland – i tillegg til å fortelle masse fra Norge selvsagt.
Dette var jo utrolig lærerikt og ga meg mye inspirasjon og ta med meg hjem. Det er vel
også denne erfaringen jeg tror at jeg kommer til å bruke mest nå i ettertid. Jeg fikk lære
masse om oppgaver, ”fair”, klubber, finansiering m.m
Jeg har alltid vært – og er stolt av å være 4Hèr, men og være i ett land med en så stor
organisasjon, har bygget enda mer opp under min 4H stolthet.
Derfor er min oppfordring til deg som begynner å bli litt utbrent og tenker på å gi deg i 4H,
men egentlig ønsker å fortsette – bruk 3 eller 6 måneder av ditt liv – bli en IFYE.
En gang 4H alltid 4H. Engang IFYE alltid IFYE!

HØSTTREFF 12. - 14. september
Årets høsttreff vil skje på Granheim Feriesenter, 17 km fra Gol i
retning Hemsedal ved rv 50.
Programmet er noe løst, men det er muligheter for bl.a. golf, fotturer og
”sightseeing” til Ål stasjon.
Pris for helga er 450 kr pr pers, og da disponerer vi hele pensjonatet
med salonger og kjøkken hele helga. Ved lite påmelding bytter vi til noe
mindre lokaler men fremdeles på Granheim Feriesenter.
Påmelding innen 7. september til undertegnede på
e-post otto.a.brustad@gmail.com eller telefon 997 337 02, og da helst
SMS da jeg befinner meg i Nord Irland frem til 1. sept. Gi gjerne
beskjed om hvordan du kommer deg dit, eller om du skal hentes noe
sted, f.eks Gol Stasjon.
For mer informasjon om stedet vi skal til så sjekk denne hjemmesiden:
www.granheim-feriesenter.no
Snart-høst-hilsen fra
Otto Andreas Brustad
Bildet er hentet fra www.granheim-feriesenter.no
’’Hausttreff i Hallingdal;-sett av helga 12.-14. september allerede
nå!

Leiaren her!
Sommaren går mot slutten, og kva er då betre
enn å sjå fram til ei samling der vi kan møtast og
mimre om konferanse, leir og anna artig som har
skjedd i sommar?! Les meir om hausttreffet 12.14. september lenger fram i bladet, og meld deg
på! Meir detaljert informasjon kjem etterkvart til
dei påmeldte. Dette blir ei artig kosehelg i god
IFYE-ånd, og reiseglade som vi er, har vi i år
plassert hausttreffet på ein ny plass, nemlig
Granheim ved Gol! Vi håpar mange vil ta turen
dit. Slik vi har gjort dei siste åra, køyrer vi òg i år
styremøte i NIFYEA denne helga, slik at heile
styret vil vera representert der. I tillegg er dei
innreisande IFYE-ane inviterte, så vi håpar at
fleire av dei vil dukke opp òg.
Seinare på hausten
nærmar ein annan viktig dato seg – 15.
november! Oppmodinga til deg er å verve ein
eller fleire IFYE-ar, slik at vi kan fortsetta å få opp
søkartalet! Sjå www.ifye.no for vervemateriell.
Sjølv tek eg med meg
minne etter ein strålande 4H-landsleir inn i
hausten. Eg er kanskje over den veldig aktive
leiralderen, men å vera på leir har fått ein ny
dimensjon for meg. Det var faktisk gledeleg,
underhaldande og rørande å sjå og oppleve
leirstemninga, og godt over tusen flotte
ungdommar i enormt leirhumør! Det var ein flott
påminnar på kor bra det har vore å ha med seg
4H oppgjennom alle år, og kor viktig det er å
støtte arbeidet i 4H på forskjelleg vis vidare.
Mellom anna kjem IFYE inn som ei gulrot i andre
enda av 4H-programmet, noko som kan lokke
medlemmane til å vera med alle medlemsåra i
4H, og å ha eit aktivt liv i organisasjonen seinare.
Ønskje om ein riktig god haust frå ho Ingebjørg

Styret i NIFYEA 2008
Leder
Ingebjørg Øveraasen Tidemannsgate 18,
7030 Trondheim
Mobil: 980 32 174
E-post ingebjorg.overaasen@online.no
MSN inge-oev@online.no
Nestleder
Otto Andreas Brustad
Ingeborg Aas vei 2,
7036 Trondheim
Mobil: 997 33 702
E-post otto.a.brustad@gmail.com
MSN ot-an-br@frisurf.no
Kasserer
Bodil Pedersen
Postboks 732,
5503 Haugesund
Mobil. 404 51 972
Fasttelefon: 52 72 13 97
E-post bodilp@gmail.com
MSN bopeden@hotmail.com
Sekretær
Mathilde Solli Eide
Lersolveien 12,
0876 Oslo
Mobil:481 20 936
E-post meide@hotmail.com
MSN meide@hotmail.com
Styremedlem
Maren Ingebjørg Nesja
2966 Slidre
Mobil: 901 82 480
Fasttelefon: 61343060
E-post maren.nesja@gmail.com
MSN n_maren@hotmail.com
Vara
Kari Syverstuen
Langenga 1K,
2380 Brumunddal
Mobil: 482 27 349
E-post karsyv@online.no
MSN karsyv@online.no

ÅRSPLAN 2008/2009
Juni
24.-26.
Juli
19.-26.
26.-02.
August
September 12.-14.
Oktober
04.-11.
November
Desember

15.
22.
31.

Januar

09.-11.

Februar

3.-15.
15.

Mars

07.

IFYE-mottak i Oslo,
europeisk IFYE-konferanse i
Sveits
landsleir på Austrått, SørTrøndelag
hausttreff og styremøte
verdskonferanse i Australia
søknadsfrist IFYE-programmet
juletreff i Oslo
frist for å sende årsmøtesaker til
styret
styremøte i Trondheim
inn- og utreisekurs
innbetalingsfrist
medlemskontingent 2009
årsmøte i Oslo

Kontingent

Kontingensatsene for 2008 er:
NIFYEA 210,EIFYEA 110,EIFYEA livstid 1300,NIFYEA kontonr. 5081.07.51255
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IFYE-konferanse, Sveits 19. – 26. juli.
Dette skulle bli interessant tenkte jeg, og meldte meg på konferanse en gang i april. Jeg var
egentlig fast bestemt på at jeg skulle på konferanse allerede da jeg var IFYE i Nord Irland sist
sommer.
Jeg ankom flyplassen i Zurich litt over 11 hvor Arne Forbord hadde landet 10 min før og stod
og ventet på meg. Greitt med kjentfolk som kan tysk litt bedre enn meg når vi skulle videre.
Rimelig umiddelbart etter ankomst til Strickhof, ”leirplassen”, begynte det å dukke opp
kjentfolk fra inn og utland. Dette blir morsomt tenkte jeg, og bestemte meg vel for at dette ikke
var min siste konferanse.
Søndag var det opning med gudstjeneste etterfulgt av en prosesjon tilbake til ”leirplassen”
ledet an av et ansemble med sveitsiske bjeller, hvor den offisielle opningen skjedde. Etterpå
ble det muligheter for å lære seg jodling, sveitsisk bryting og å spille på alpehorn.
Mandagen skulle for min del by på besøk hos et destilleri hvor man lager Appenzeller
Alpenbitter, noe som ligner på Jegermeister, og en fantastisk fjelltur. Denne turen startet på
750 m.o.h. med kabelbane som endte på 1644 m.o.h. Derifra gikk vi videre oppåver til en
topp på vel 1900 m.o.h. hvor vi hadde en fantastisk utsikt. Ned gikk vi forbi endestasjonen for
kabelbanen og ned til en mellomstasjon på ca 1200 m.o.h., men før vi kom så langt hadde vi
vandret på smale stier, gjennom en grotte, forbi et kapell i en hule i fjellet, diverse byggverk
som klamret seg til fjellsiden, og innom en seter hvor vi fikk smake både ost og cider.
Fantastisk tur!
Kollektivtrafikk kan være noe herk. Men tirsdagen skulle vi selv finne ut hva kollektivtrafikken i
Zurich og området rundt er god for. Vi fikk utdelt hver vår dagsbillett, ble delt i grupper på 5-6
personer og så sendt ut for å finne 4 poster hvor vi skulle svare på et spørsmål før vi kunne
dra videre. Etter en dag stors sett skranglende rundt på et tog kunne vi vel si at Sveits har en
imponerende kollektivtrafikk.
På onsdag var det på nytt busstur. Denne gangen til Sveits største meieri, etterfulgt av et
gårdsbesøk. Det som var spesiellt med dette gårdsbesøket var at dette var gården hvor
Lukas er ifra. Lukas var IFYE sammen med meg i Nord Irland i fjor sommer, og jeg fikk se
bilder og høre en del om gården da, så dette var litt spesiellt for meg.
Da vi kom tilbake til
Strickhof ble alle baby-IFYE’ene sendt ut i skogen for å ha det sosialt og for å bli kjent med
hverandre. Vi lagde bål og grillet pølse, laget pinnebrød og stekte banan med sjokolade.
Dette ble en trivelig stund.
Torsdagen kom etter hvert den også. Den startet med trekkning i tombolaen for årsmøtet ble
satt i gang. Møtet ble gjennomført på rekordtid, noe som førte til lengre tid til å psyke seg opp
til ettermiddagens sportslige aktiviteter. Dette var alt fra kunnskap om Swiss Army Knife til
sekkeløp å støvelkasting. Kveldens middag var feiring av den 50. europakonferansen og ble
gjennomført med stil. Taler, intervjuer med gamle ledere, mimring og god mat var
hovedingrediensene.
Siste dagen valgte jeg å dra på en guidet tur til Zurich. Selve guidinga varte i 2 timer, og
etterpå så hadde vi fri til å gjøre hva vi ville bare vi var tilbake på Strickhof til middagen. Jeg
valgte, merkelig nok, å slå følge med fem (!) finske damer. Det ble snakket fort og mye finsk,
og noe ble oversatt til engelsk slik at jeg ikke gikk rundt som et spørsmålstegn hele tiden. Vi
var tilbake til middagen som også denne kvelden inneholdt noen taler, musikalske og
akrobatiske innslag, bl.a. av en sveitsisk steeldrumgruppe og Ivo, IFYE til Sveits fra Estland,
på piano. Her ble det danset og vi hygget oss selv om det var siste kvelden.
Noe tidlig morgen på meg for å dra hjem på lørdag. Litt trist å dra, men gledelig at jeg har fått
nye venner og knyttet kontakter rundt omkring i verden, og at jeg mest sannsynlig ser igjen
flere av de neste år på Isle of Man.
Noe jeg ikke har nevnt tidligere er hva som foregikk på kveldstid. Hva andre foretok seg kan
jeg ikke svare på. Jeg satt stort sett fast i baren. Der var stemningen god, dansefoten i
bevegelse og samtalene livlige. Topp stemning, og den nådde sine høyder da en lett
omskriving av ”Living next door to Alice” ble spillt over stereoanlegget. Da jeg følte at nok var
nok var det bare å krype til køys i bunkeren. Jepp, vi bodde i en bunker. Den kan vel egentlig
ikke beskrives med ord, men bilder vil nok dukke opp før eller senere.
Takk til alle dere som var der sammen med meg og gjorde dette til en minnerik uke i Sveits.
Neste år er det som sagt Isle of Man. Vi sees der!
Otto Andreas Brustad

Vertsfamilie til IFYE
Har du lyst til å bli kjent med en annen kultur?
□ Dra på reise i din egen stue?
□ Lyst å få en 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!

Liv i leiren!
Ingebjørg Øveraasen
26. juli til 2. august var det 4H-landsleir på Austrått i Sør-Trøndelag, så nokon av oss var
der i staden for på konferanse, nokon fekk med litt av begge delar. IFYE-ane, USAutvekslingsgruppa og ei jente frå Finland var på plass på leiren, og alle kosa seg
veldig der! Dei fekk mellom anna vore med på paintball, salsakurs, Trondheimstur
og prat med ymse journalistar, i tillegg til knallbra konsertar, volleyball, miljøtorg,
bading under brannslangane til kjekke brannmenn, vassklie på leirområdet, og alt
det andre som alle fekk oppleve på leiren. Heile leiren var været strålande, mange
nakkar vart solbrente.
IFYE-ane vart presenterte frå scena fyste kvelden, og andre kvelden vart det heilinternasjonalt mannskap i miljøtorget. Begge delar gjorde at IFYE-ane lettare kom i
kontakt med dei andre leirdeltakarane. Tysdagen hadde vi ei internasjonal samling
med sjokoladekake og is på plenen, og planlegging av internasjonal underhaldning
siste kvelden. Den siste kvelden fekk dessverre ikkje eg med meg, men med
skotsk dans og andre krumspring er eg sikker på at det vart ganske så morosamt,
slik som resten av leiren!
Kaspar og Stuart
på arbeid i miljøtorget
– med flagg og kilt!
Overflødig
å seia at dei
kjem frå Sveits
og Skottland…?

Reisebrev fra USA.
Jeg har naa vert i USA i nesten en maaned. Tok fly via Frankfurt til Detroit 20.juni.
Her hadde vi en IFYE-orientasjon hele helga, med bade inngaaende og utgaaende
IFYEer. Det var ei utrolig morsom og sosial helg, som ei vanlig 4H-helg. Deretter
gikk turen med fly via Chicago til Kansas City for aa moete kontaktpersonen for
IFYE-progarmmet i Kansas. Hun kjoerte meg og to fra Taiwan til vaare
vertsfamilier.
Det var veldig spennende aa endelig moete den foerste familien. Min familie
bestod av et ektepar med tre jenter(Chaeli 5,Becca 16 og Brandi 20aar). Det
foerste de fortalte meg var at den eldste dattera skulle gifte seg mens jeg var der,
og resten av familien skulle flytte dagen etter jeg skulle reise til neste familie De
foerste dagene tok de meg med litt rundt i byen de bode i. En ganske liten by med
ca 1000 innbyggere, der alle kjente alle. Mens jeg var hos de vart jeg ogsaa
ganske godt kjent med en annen familie, som Becca hadde solgt hesten sin til De
var veldig ivrige paa aa hoere om Norge og hvor jeg var fra fordi de hadde
slektninger der. Bryllupet vart holdt ute paa en ranch, saa selve bryllupsdagen var
vi ute der hele dagen for aa dekorere og ordne alt. Familien er del av en kirke som
holder til paa ranchen, og religionen deres er ganske nerme joededommen.
Dermed var det et ganske spesielt bryllup, men mange ukjente tradisjoner. Det var
en fin opplevelse aa faa vere en del av bryllupet deres, og laere mer om
tradisjonene deres. Bryllupsreisa deres gikk til Israel og Jerusalem, og jeg tror det
var stort for dem aa kunne reise dit. De fant ogsaa en rodeo de kunne ta meg med
til. Det var arti aa se cowboyene, og oppleve en rodeo. Jeg var ogsaa med paa et
4H-moete der, og prata litt om 4H i Norge og serverte pannekaker.
Paa sommeren har de noe de kaller “The Fair”. Dette er deres avslutning paa 4Haaret, og de viser fram prosjekta sine. Fair er en stor begivenhet her og varer i ca
ei uke. De konkurrerer om ALT innen 4H. Og de blir vurdert og doemt for alt de
gjoer. Noe av det mest vanlige er aa vise fram dyr, mat eller klaer de har lagd. De
beste blir sendt vidre til The State Fair, der de konkurrerer paa samme maate. Det
var ikke Fair mens jeg var hos de to foerste familiene mine, men jeg haaper paa aa
vere med paa en senere. Jeg vet ogsaa at jeg skal vere med paa The State Fair et
par dager, saa det blir en stor opplevelse.
Mandag 14. juli kom jeg til min andre familie i Colby(litt stoerre by). De er paa en
maate bare en mellomlanding til jeg skal til min tredje familie fredag. Men de har
likevel tatt meg med paa utrolig mye allerede. Jeg har sett en gammel gard etter
noen engelske innflyttere, en stor ny gard med 1700melkekyr, Castle Rocks(store
steinformasjoner fra den tida havet var her), statue av Buffalo Bill(kjent
buffalojeger), baseballkamp og museum med Kansas stoerste laave. I kveld skal vi
paa en festival og hoere paa bluegrass-musikk. Jeg har ogsaa pratet om 4H og
Norge til en 4H-klubb her. Fikk ogsaa noen fine smaa gaver av de.
Jeg har det utrolig bra i Kansas, og tar imot saa mange nye inntrykk jeg bare
klarer. Det er utrolig flatt og varmt her, og alle syns det hoeres saa godt ut naar jeg
forteller om temperaturen hjemme. Men jeg klarer meg bra i varmen til tross for litt
solbrent nese og skuldre. Har nesten to maanedre igjen her, og ser fram til aa
oppleve enda mer.
Janne,

Inngang til bunkersen hvor mange flere
hadde sin ”hybel” under konferansen

Baby IFYE`r i
skogen

