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Bildet er tatt på Operataket i Oslo under IFYE-mottakelsen 24.-26.juni-
2011. 

 
 



LEDEREN HAR ORDET!    
 
 

Heihei!  
 
Nå er nok en sommer over, og mange har fått seg et minne for livet. I juni kom åtte 
nye IFYE-er til Norge. Jeg fikk dessverre ikke møtt dem på mottaket, men hilste 
såvidt på Michelle et par dager tidligere. Noen er allerede ferdig med sitt opphold i 
Norge, mens andre har en stund igjen. Begge de utreisende fra Norge er tilbake 
etter sine opphold i Skottland/England og Nord-Irland. Ryktene sier at IFYE-
programmet vil bli anbefalt videre :-)  
 
Nå er det ikke lenge igjen til høsttreffet, og vi har mange påmeldte. Nå er de siste 
forberedelsene i boks, og alt er lagt til rette for at det blir et riktig så hyggelig treff. 
 
Det er heller ikke så lenge til søknadsfristen for neste års utreise, så verv en venn! 
Snakk om IFYE-programmet og gi folk lyst til å reise. Ønsker de ikke å dra, så finn ut 
hvorfor de ikke vil. Kanskje vi kan gjøre noen endringer eller tilpassninger så de får 
lyst likevel. 
 
 
Ragnhild 
 

 
 
 
 

Her kommer løsningen på forrige nummers rebus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det riktige svaret var LYST PÅ EVENTYR. Vinneren vil få premie under høsttreffet!  
Gratulerer 
  
 
 
 

 
 



DETTE HAR SKJEDD SIDEN SIST 
 

 
IFYE-CAFE I DRAMMEN 
 

 
Mari, Anette, Anders og Kari 

 
 
Dagen derpå, dagen etter dagen var det duket for årets første IFYE Cafe` i 
Drammen, stedet var Jonas B. Gundersen hvor god pizza ble fortært av Anette 
Paulsen, Hilde Riser, Mari Kindsbekken og Anders Stedding Kristiansen.  Oppmøtet 
var ikke det helst store, men i ren NIFYEA stil ble det hyggelig som det bruker å bli. 
Samtalene strakk seg over hva som har skjedd siden sist, sommerens konferanse og 
selvsagt høsttreffet i Stavanger som kommer i september.  Håpet er å kunne få 
gjennomført slike konferanser landet rundt i løpet av året for å holde IFYE alumnene 
samlet. 

 

 

Lyst på IFYEcafe i nærheten av deg? 
 
Lag en selv da vel! Invter IFYEvenner hjem på kaffe eller møtes på et 
hyggelig sted. 
Gi oss i styret beskjed, slik at vi kan skrive om trivelige IFYEstunder rundt 
om i Norge i IFYE-nytt! 

 



IFYE-MOTTAKELSE I OSLO 24.-26.juni-2011  
 
 
 

 
 
 
Helga 24.-26 juni var det igjen tid for å ønske årets innkommende Ifyer velkommen 
til Norge. 
På rad og rekke om Sam fra England, Karen og Karla fra Costa Rica, Jump og Jenna 
fra Thaiwan og Michelle fra Usa. Vi startet fredags kvelden med å gå en tur på 
operataket før vi var ute å spiste middag. De fleste var slitne etter en lang dags reise, 
så det ble tidlig kvelden. 
 
Lørdag startet med frokost før vi tok trikken opp til Vigelandsparken. Her fortalte vi 
litt om 4H og ting som kunne være rart i Norge. Etter lunsj i parken gikk turen videre 
til folkemuseet på Bygdøy før vi reiste videre til Maren i Holmekollen. Nå hadde også 
Jessica fra Tyskland kommet. 
 
Hos Maren lagde vi lommebøker av melkekartonger og spiste middag. Skrelling av 
reker ble flittig demonstrert og utprøvd.  
 
På søndag reiste vi en tur opp i Holmekollen og skimuseet før vi sendte Ifyene til sitt 
første fylke og hjem her i Norge. 

 
 
 
 



IFYE land 2011  
Dette gikk du glipp av da du ikke møtte på årets konferanse i IFYEland i Finland 
  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og selvfølgelig mye, mye mer… 
Det var faktisk ikke så mye mygg som fryktet, og den ”fryktede” togturen ble også 
ganske så morsom, da toget var fylt av IFYEer på vei til IFYEland. 
Neste års konferanse er i Sverige like ved Gøteborg, her bør vi klare å samle mer enn 
6 fra Norge.  
Vi sees vel 21-28 juli 2012 i Kungälv? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   IFYElympics 

Bryllup Cirkusfest 

Swamp soccer 
 

IFYElympics  

Midtsommer fest 
 

IFYElympics 



SNART HØSTTREFF I STAVANGER! 
 
 

Heisann!  
 
Som tiden flyver om sommeren… Skolestart er like om hjørnet, og det betyr at det er 
høsttreff om få dager! Til opplysning så har vi fått 23 påmeldte til årets høsttreff!!  
Det er så utrolig gøy at det kommer så mange når man arrangerer høsttreff, da blir 

det ekstra stas å sitte i styret også!  
Høsttreffet skal være i Stavanger 9.-11.september. 
Møt opp på hotellet fredag kveld rundt kl 19.00-19.30. Så går vi for å spise middag 
ute kl 20.00. 
Lørdag ønsker flesteparten å reise til Prekestolen, og noen på båtcruise i Lysefjorden. 
Dette blir en fantastisk helg, og jeg gleder meg masse til å bli kjent med mange flere 
IFYEer! 
Ser dere snart….         – Maren – 
 
 

 

 

KJØP IFYE-REFLEKS TIL HØSTMØRKET! 
 

Høstmørket kommer alltid like brått på… Og da er det viktig at man har på seg 
reflekser! 
NIFYEA har laget IFYE-reflekser og det er supre smågaver til seg selv og andre i 
familien. 
Den koster kun kr 20 + porto.  
Bestillingen sendes til:  maren_myrvold(@)hotmail.com  
 

 
 
 
Kanskje dere vet om potensielle IFYEer, som bare trenger et ekstra puff? Gi dem en 
IFYE-refleks før søknadsfristen 15.november 
 
 
 

 
 



REISEBREV FRA ANNE-BRITT  
En uforglemmelig reise til Storbritannia som IFYE  
13. juni 2011 dro jeg på utveksling 
med 4H til Storbritannia, noe som 
skulle vise seg å være starten på et 
sommereventyr. Norske 4H har 
utvekslingsavtale med The Young 
Farmer i Storbritannia, som likner 
bygdeungdomslaget i Norge.  
 
De to første ukene var jeg i samme 
område som 13 andre som også var 
utveksling i Skottland. Disse kom fra 
England, Wales, Northern Ireland, 
Australia, USA, Sveits, Finland, Sverige 
og Østerrike.  
 
Opplegget i Storbritannia er at vi skal 
bo hos vertfamilier i ulike distrikter. 
Første uka bodde jeg hos tre 
vertsfamilier sammen med Kathryn 
som var på utveksling fra Nothern 
Ireland i Ayrshire. I Ayrshire var vi med 
vertene våre på ulike Young Farmers 
arrangementer, herunder 
nettballtrening, fotballturnering, 
treasurehunting med biler, låvefest og 
diverse utflukter blant annet til Culzean 
castle og fornøyelsespark med 
innendørs alpinanlegg i Glasgow.  
 
Etter oppholdet i Ayrshire dro vi til the 
Royal Highland Show i Edinburgh. Det 
var et gigantisk show som er vanskelig 
å beskrive og må oppleves. Det er en 
blanding av landbruksmesse, festival 
med konserter/dj og konkurranser 
innenfor det meste alt fra sprangriding 
til drikking av melk, med stands 
innenfor mat og drikke med gratis 
smaksprøver (herunder whisky), samt 
mye mer. 
 
 
 
 
 

Fire av oss dro videre til Orklandsøyene 
etter oppholdet. Orklandsøyene var 
tidligere en del av Norge og 
øyegruppen bærer fremdels preg av 
det. For eksempel er flagget deres helt 
likt som det norske bortsett fra at det 
hvite i flagget vårt er byttet ut med 
gult. Til kun å bo 20 000 mennesker på 
Orklandsøyene er de overraske 
produktive og nyskapende. Herfra 
eksporteres det blant annet whisky, øl, 
biff, ost, smykker, iskrem, sjømat og 
sist men ikke minst fornybar energi fra 
vind og bølger. Høydepunktet for meg 
var utflukten til øya Hoy hvor vi gikk 
tur til Old Man of Hoy som er den 
høyeste klippen i Storbritannia.  
 
 
 
Etter oppholdet på Orklandsøyene gikk 
turen til Deveron og Speyside district. 
Området er med sine 50 
whiskydestillerier kjent for å være 
whiskydistriktet i Scotland. 
Høydepunktet i løpet av oppholdet var 
turen til Lock Ness hvor det berømte 
sjømonsteret Nessie holder til, i tillegg 
til the Forres Highland Games hvor det 
ble konkurrert i ulike skottske 
idrettsgrener hvor alle utøverne brukte 
kilt under konkurransene.  
Deretter dro jeg til Aberdeenshire. 
Vertsmoren min var heltids 
leirdueskytter og hadde egen 
skytebane på gården. Så i løpet av uka 

lærte jeg å skyte med hagle   
Videre gikk turen til en gård med 
melkekyr utenfor Glasgow. Dette 
Young Farmer distriktet er kjent for å 
fostre de beste livestock judge’rne. Så i 
løpet av oppholdet forsøkte de å lære 
meg å bedømme både kyr og sauer.  
 
 



 
 
Etter seks uker i Skottland, gikk turen 
videre til Bedfordshire i England. I 
løpet av uka var jeg med på å ”dippe” 
sauer (dvs. å farge dem), så 
criketkamp mellom England og India 
hvor min vertssøsters forlovede spilte 
batman for England, ”puntet” med 
gondol på kanalen i Cambrigde og var 
på Young Farmers ball.   
 
I skrivende stund bor jeg på en gård 
utenfor Abersoch som et populært 
ferieområde i Wales med fantastiske 
strender. Her har jeg blant annet lært 

litt walisisk som er morsmålet til min 
vertsfamilie. Tusen takk er for 
eksempel diolch yn fawr.  
Diolch yn fawr til 4H som har gitt meg 
denne unike opplevelsen.  
 
Hilsen  
Anne Britt Kihle Gravermoen, Veme 4H, 
Buskerud 4H 
Mer om oppholdet se: 
www.ifyeuk.blogspot.com 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ying Jen /Jenna fra Taiwan     
 My name is Ying Jen(Jenna). I’m come from Taiwan. I’m 21 years old. 
 From 26 of August to today, I have been to Møre og Romsdal and 

Hordaland. Now I already stay with four families, every family was so great. 
They took me to some place for sightseeing. And I learned much history from 
every place. 

I’m very interested in Norwegian history and school. I have been to a place 
have occupied by Germany in World War II, and been to Viking history place. 
Saw more and learned more, and imagine myself in that era. I also love to hear 
my family say what happened in the place they live. Even though it just a small 
thing, it’s still interesting for me. 

About the Norwegian education, it has much different with Taiwanese 
education. In Norway, children star to school in 6 years old. From first grade to 
seven grade, they will stay in one school. Than they will go to high school for 4 
years and choose the subject they want to learn. Finally, they can decide if they 
want to continue to study or go to work. In Taiwan, children star in 7 years old. 
We have elementary school (6 years), junior high school (3 years), senior high 
school (3 years), and university (4 years). We have to learn everything till to 
university we can choose our interested subject. For me, I think Norwegian 
students have much free time than Taiwanese students. 

I like to go into the mountain and enjoy the nature. Norway is a full of 
mountains country. Every time in the mountain, I can see many trees, small 
flowers and so no. It was great to see the whole view when I climb to the top. It 
was make me feel calm.  

I appreciate I can get this opportunity to be an IFYE to Norway from 4-H. I 
think I get something I never found in Taiwan. Although, sometimes, I will feel 
culture shock, I still learn more and experience more. Finally, I love Norway! 
 

 

 
 



 

Jessica fra Tyskland 
My name is Jessica Rammelkamp, I am 19 years old and I come from Nordhorn in north-
western Germany. 
I started my trip as IFYE in Norway on 25th June 2011 in Oslo. I spent a weekend with the 
other IFYEs from Costa Rica, America, Taiwan and Great Britain. I learned the first typical 
Norwegian things, e.g. how to eat shrimps or the brown cheese (by the way, I would 
never eat this cheese again!!!) and I saw the City of Oslo, Holmenkollen and the kings 
house. 
After that I went on to Trøndelag to spend one week in a 4H camp in Frosta. I had so 
much fun in there and I met very nice people. I learned more things that are different in 
Norway, e.g. they don´t know sweet popcorn or little things like that which are normal for 
Germans. We also had many activities like Zumba dancing, making towers of bottle boxes, 
judge cows, ... 
After the camp I knew that I would visit 4 hostfamilies. At the moment I am in the third 
family and I got to know different things. 
My first family was a normal family, mother, father, one daughter (18) and two sons (15, 
6). I stayed at their place in Stjørdal for one and a half week and I saw usual days in this 
family and some interesting places like the Hegra Festning, viking drawings, bright nights, 
Trondheim, animals in Namsskogan park and of course the beautiful nature and the 
mountains in Trøndelag. In my home in north Germany, there are almost no mountains, so 
it was very amazing to see whole Stjørdal from a mountain. 
Then I came to my second family in Spydeberg in Østfold. Mother, father and three sons 
(15,11,9). They had some animals: horses, pigs, cats and a dog. I helped the mother with 
the pigs and in we took many trips to nice places, e.g. Solbergvoss a hydroelectric power 
station, a boat trip through the Oslofjord, some trips with the horses, bowling, to Sweden, 
Allsang pa grensen, to Oslo, playing golf and to Sommarland in Bø. 
In my third family (mother, father, daughter (17) and son (15))in Valle in Setesdal – Aust 
Agder, I learned very much about the special culture at this place. I went with the father 
to Setesdalkappleiken where I saw the typical dance, clothes, music and silverjewellery, 
with the daughter to a museum where she is working, with the mother some specialities 
that they like to eat in Setesdal. We went on the mountains to pick blueberries and to a 
small waterfall. 
I will stay in Norway for only one more month, and I am very lucky that I had the chance 
to come to Norway and see the real Norwegian live, the beautiful nature and landscape 
and the very nice people. I will never forget my time in Norway, what I learned about 
typical Norwegian things and the people that I met. I will come back to Norway, because 
it feels like home, but here are so many new things to find out. 
 

 

                                            
 



 
 

 

Karla fra Costa Rica 
My name is Karla Barquero Vindas, I’m 19 years old and I am from Costa Rica. 
 I am a IFYE this year in Norway and I’m staying in this country from June to 
December. This exchange program aims to teach us about a different cultures 
and just experience different things that we are not used to do at home. 
In my home country I live on Alajuela City, so because of this I’m not used to live 
in farms or any kind of job in fields. At my first three families that I have been 
with here in Oppland I had the opportunity to visit Vinstra, Biri and Jevnaker, and 
also with my second family we went to Trondheim. All the experiences that I 
have had in these places have been totally new for me. I have milked cows, plant 
trees, work whit sheep and do some fieldwork. It has been interesting to know 
about other cultures and this opportunity that I have had has been so far one of 
the most incredible experiences ever.  
I love the landscapes with lakes and fiords that you can see almost everywhere 
in Norway, also the kindness of people, and the really good food that you can 
find in this country, even if I am not so used to eat bread so much in my home 
country is part of the changes that you faced when you travel to other places. 
I am very glad with the opportunity 4H Costa Rica and 4H Norway gave me this 
year, even if is a long time far from home and everything I know, this is a once in 
a lifetime opportunity and is in my plans to take full advantage of it, and to all 4H 
people here in Norway I recommend to be an IFYE sometime at some place 
totally different from what you know, is an unique experience and you will be 
able to know a lot of people, make friends and enjoy life in a  
way you never thought possible.  
 
 

                                                                                  



 

 

Michelle fra USA                                     
 
My name is Michelle Stork, I'm 22 years old and I am an IFYE from Kansas, 
USA. I have mostly been staying in Sogn og Fordane, which is beautiful. The 
landscape is much different from Kansas. We have hills on the east side of the 
state but no mountains, and certainly no fjords, since we are in the middle of 
the country.  
 
One thing I remember thinking was funny was I stayed with a family that 
said, when someone is lucky they call them a lucky cow. In the USA we would 
say lucky duck.  
 
I have been learning some of the language, I think it is very interesting to 
listen to people speak it. I think the food in Norway is interesting. I love the 
pancakes and I love bread so I have adjusted well. One delicacy I think is 
interesting is the sheep's head at Christmas time. I have heard a lot about 
that. Some people I have talked to, during my stay, love it and others find it 
strange.  

I have seen many sights while I have been in Norway. The kobalt mines on 
the east, the glacier museum, the longest road tunnel in the world, and I 
walked to the top of the largest ski jump in the world. I also learned some 
about WWII in Norway and saw where the Germans took over Sogn og 
Fjordane. I thought that was very interesting. 
 
So far this has been an unforgetable trip and I plan on coming back in the 
future. Everyone has been very kind and helpful and made me feel right at 
home. I am so glad I chose Norway as my IFYE destination. 

 



 

 

 
Dear Jenna, Jessica, Karla, Michelle, Jump and Karen  
 
Thank you very much for your letters!  
We hope that this IFYE-exchange was something you will 
remember for the rest of your life! 
And welcome back to Norway anytime  
 
 
 
 

Chang Siang Yu /Jump fra Taiwan 
My name is Chang siang yu,but everyone in 4-H   just called me JUMP, I'm from 
Taiwan,20 years old  
I have been in Buskerud and have a holiday in stokke, now I live in Akershus. 
I learned many thing, I've come here for 7 weeks and experienced different 
agriculture. 
Taiwan is a small island, so our farming area is not like Norway which has big 
wheat fields and animal husbandry. Our agriculture is Agricultural Economy. 
I used to eat hot food in Taiwan; therefore I can’t adapt to eat cold when I come 
here. However I can get with it now.  

It is very hot in Taiwan. The degree in summer of Norway is a little bit like in 
winter of Taiwan. So you can image how hot it is in Taiwan. 

I love large field of grassland and forest in Norway, it makes me relax. 
I love long-day in Norway; it makes me have more time to enjoy my trip. 
I especially love people in Norway; my host family is good to me. 

I want to say it loudly, I love Norway. I have experienced different life from 
Taiwan. I am glad to be one of members in 4H      
 
    

                                               



 
 
 
 

Karen fra Costa Rica 
My name is Karen, I am 19 years old,  I am from Costa Rica and I am a 
university student in the career in journalism. 
IFYE for me has been a wonderful experience where I learned many great 
and valuable things for my life. 
I was in the district Trøndelag for two months in differents places: Frosta, 
Salsbruket and Namsskogan. 
All my family are nice persons and they work with differents works, for 
example vegetables like salad, and with animals too. 
Norway is a beautiful country and you can see nice places. But the culture is 
very different and the food too. That is very fun because we need to adapt to 
new life. 
I think is very interesting to learn different things for my life that are not the 
same in my country. 
For me the first days in Norway was very fun and unforgettable because I 
don't speaking english and was very difficult understand when the persons 
talk to me. Or really I don't understand nothing. But now I think my English is 
really good because I learned very much here. 
I liked this opportunity very much. The IFYE-program is very important in the 
world, and I hope many more youth take this experience too. 
 
 
 
 

               



JULETREFF 2011     
 
 
 

Vi har snakket med Kari og Luuk, og de vil ønske oss velkommen på juletreff hos 

dem også i år! Dette er vi veldig glade for  
 
Sett av onsdag 23.november til en liten førjulskosekveld med trivelig 
selskap, spill, mat og drikke og mye latter!  
 
Mer informasjon kommer senere på facebook og i neste IFYE-nytt! 
 
 
 

SØKNADSFRIST FOR NESTE IFYE-KULL! 
 

Det er tid for å legge inn gode IFYE-ord for alle som egenlig har veldig lyst til å reise 
en tur neste år!   
Vi trenger all god hjelp vi kan få med tanke på rekruttering av nye IFYEer og 
medlemmer til NIFYEA! I de siste årene har det vært mange ledige plasser for 
utreise, og det er nesten ingen som ikke har fått førsteønsket sitt. 
 
Vær snill å hjelpe oss med å snakke varmt om dette fantastiske 
kulturutvekslingsprogrammet vi har i 4H. Fortell hvor mye man opplever og hvor 
utrolig lite penger man trenger for å gjennomføre det! 
 
Vi håper at med tid og stunder skal IFYE-programmet bli mer kjent og mer populært 
for de nye plakettmottakerne, men da må vi snakke om det, slik at alle får mer 

kjennskap til det  
 
Vi jobber også med å gi mer informasjon ut til fylkene slik at de fylkene som har få 
utreisende IFYEer, får mer kjennskap til det gjennom 4H-kontorets ansatte og 
fylkesbladene. 
 
Så kjære alle sammen: send en mail med link til vår nettside, med mailadresse til 
personer som har vært ute, hvis de vil vite mer om landene de kanskje kunne tenke 
seg å reise til. Eller send ei melding på mobilen, og bruk facebook for det det er 

verdt! Hjelp oss med å bli STØRRE!   
 
Søknadsfriten er 15.november.  
Mer info om IFYE-programmet finnes på www.ifye.no og www.4h.no. 
Søknaden må sendes inn til 4H Norge! 

http://www.ifye.no/
http://www.4h.no/

