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Leiaren her!

Styret i NIFYEA 2008

I skrivande stund nærmar søknadsfristen seg, og når
du les dette har han kanskje allereie gått ut. Eg talar
om 15. november, ja. Men hugs at det aldri er for seint
eller for tidleg å verve IFYEar. Del opplevingane dine
og inspirer 4Herar til å reise ut som IFYE – året rundt!
Neste aktivitet på NIFYEA
årsplanen er juletreff i Oslo, som du kan lesa meir om i
dette bladet her. Ein god moglegheit til å møte andre
IFYEsjeler om du er i (eller tek turen til) Osloområdet!
Det er ikkje å koma bort ifrå at
jula nærmar seg, butikkane har i alle fall mint oss på
dette lenge. Noko av det som stressar mange er
julegåver, og julegåver kjøpt i siste liten kan gjerne bli
dyrare enn dei treng å bli òg. Det blir lett mykje vekt på
materielle ting i ei tid som eigentleg skal ha fokus på
andre verdiar, om ein no feirar solsnu eller at Jesus
vart fødd. At forbruket vårt heile tida blir meir
materialistisk, styrt av kapitalisme, er lite berekraftig for
verda vår, sia materielle ting genererer mykje
forureining under produksjon og transport, og sia mykje
avfall. Kva slags verd vil vi ha? Forbruket vårt er ei
stille, men veldig kraftig ytring om akkurat dette! Som
IFYEar bør vi bry oss om korleis verda har det.
Poenget med ei julegåve er vel
å syne omtanke, og eg trur ikkje at det er prislappen
som måler kor mykje omtanke som ligg bak. Eg meiner
at ei godt gjennomtenkt gåve er av høgst verdi, då
treng ikkje prisen å vera så høg. Eg kan gjerne dele
nokre julegåvetips: økologiske produkt eller produkt frå
rettferdig handel, heimelaga gåver (handverk, bakst,
konfekt, syltetøy, etc.) gåver som ikkje er ein ting, men
ei oppleving (kinobillettgåvekort, massasje, ein tur, eit
kurs i noko du kan, ein middag, tenester, etc.),
medlemsskap eller abonnement – bruk fantasien! Det
neste tipset mitt blir å skrive gåveliste gjennom heile
året, ein papirlapp eller eit dokument på pcen som er
godt nok gøymd. Eg gjer dette, og når eg kjem på
gåver som kan passe til folk, om det no er i mars, så
skriv eg det opp. Da er det brått mykje enklare når jul
eller bursdag kjem!
Til slutt vil eg berre minne om
fristen for å sende inn saker til årsmøtet i 2009.
Framlegg til saker må vera sendt til styret innan 31.
desember 2008.
Ha ein fin seinhaust, og
etterkvart riktig god, fredfull jul!
Ingebjørg

Leder
Ingebjørg Øveraasen
Tidemannsgate 18
7030 Trondheim
Mobil: 980 32 174
Epost ingebjorg.overaasen[a]online.no
Nestleder
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Mobil: 997 33 702
Epost otto.a.brustad[a]gmail.com
Kasserer
Bodil Pedersen
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5503 Haugesund
Mobil. 404 51 972
Fasttelefon: 52 72 13 97
Epost bodilp[a]gmail.com
Sekretær
Mathilde Solli Eide
Lersolveien 12,
0876 Oslo
Mobil:481 20 936
Epost meide[a]hotmail.com
Styremedlem
Maren Ingebjørg Nesja
2966 Slidre
Mobil: 901 82 480
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Epost maren.nesja[a]gmail.com
Vara
Kari Syverstuen
Langenga 1K,
2380 Brumunddal
Mobil: 482 27 349
Epost karsyv[a]online.no
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ÅRSPLAN:
November

Desember
Januar
Februar

Mars

?

manusfrist Alumnytt 2/08 (kjem ut i
desember

15. søknadsfrist IFYEprogrammet
22.
juletreff i Oslo
31.
frist for å sende årsmøtesaker til
styret
09.11.
styremøte i Trondheim
10.
manusfrist IFYEnytt 1/09 og årbok
2008
01.
manusfrist EIFYEA Newsletter
13.15.
inn og utreisekurs
15.
innbetalingsfrist medlemskontingent
2009
07.
årsmøte i Oslo, møte nytt og gamalt
styre

Kontingent
Fra og med 2008 har 4H Norge lagt om på
kontingentsystemet sitt og begynt med sentral innkreving.
Det betyr at alle medlemer får giro fra 4H Norge og ikke fra
den klubben de er medlem i. For NIFYEA vil 2008 være et
overgangsår der det er mulig å betale direkte til NIFYEA på
vedlagt giro eller på giro utsendt fra 4H Norge. De som
allerede har betalt, enten til NIFYEA eller 4H Norge trenger
ikke betale vedlagt kontingent. Den eneste måten å betale
medlemskap i EIFYEA gjennom NIFYEA er på vedlagt giro. For
mer info angående 4H Norges kontingentsystem se
www.n4h.no
Kontingensatsene for 2008 er:
NIFYEA 210,EIFYEA 110,EIFYEA livstid 1300,11
NIFYEA kontonr. 5081.07.51255

Er du på nett?

Siden sist…
•
•
•
•
•

Astrid Byrkjeland har fått en datter, Aina.
Kristine Nyborg er i Peru
Siv var på ”sightsing” i bunkersen med Allan
Dunkan....hm
Kristine Dahl, Gunn Nylend og Signe har fått baby
Den som leter finner .... Otto fant, Janne!

Vi ønskjer å sikre at vi har oppdaterte epostlister,
slik at til dømes medlemsinformasjon kan koma ut
på ein effektiv måte. Om du har motteke epostar
på medlemmer[a]ifye.no i det siste (mellom anna
om juletreffet), skal alt vera i orden. Om du ikkje har
motteke epostar men ønskjer å gjera det, send ein
epost til ingebjorg.overaasen[a]online.no, så skal
eg registrere deg! Hugs å oppdatere oss både om
du endrar epostadresse eller vanleg postadresse!
Dessutan vil vi oppdatere lista vår over kven som
ønskjer papirutgåve av IFYEnytt tilsendt i posten,
og kven som synst at det er greitt å berre få
melding på epost om at IFYEnytt er lagt ut på nett.
Her òg gjeld det å sende ein epost til ho Ingebjørg,
så skal vi få det markert på lista vår!

AnnKarin og Aurora ønsker å hilse til
alle IFYEvenner og takker for kortet fra
konferansen i Sveits!
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Høsttreff på Gol, 12 – 14 september.
Jeg var så heldig å bli spurt om å bli med på treff på Gol, og sa, ”Ja,
hvorfor ikke? Det kan da bli gøy.” Otto og jeg hadde allerede vært på
Gol et par dager når de andre som skulle være med på årets høsttreff
kom. Vi treftes i Gol sentrum og handlet så vi kunne spise kveldsmat
den fredagen.
Da alle hadde fått innstallert seg i den koselige leiligheten vi
hadde for helgen, lagde vi litt mat og bare slappet av. ”Vi” er forresten
Janne (meg), Otto Andreas, Ingebjørg, Kari, Jessie (eller egentlig Nan
Yen Chen) fra Taiwan, Kaspar fra Sveits og Jared fra USA. Vel, Kari
kom ikke før på lørdag da.
Sent på fredagskvelden fikk vi et uventet tilbud som alle ble
med på. Vi fikk nemlig overvære slakting av to nyskutte hjort, noe som
vel bare Ingebjørg hadde sett før. Jeg var redd jeg skulle bli kvalm,
men det var slett ikke så ille som jeg trodde. Jessie ble bekymret, hva
om julenissen nå ikke hadde mange nok til å dra sleden…? Fikk
oppklart at det er reinsdyr nissen har, ikke hjort. Selv om jeg ikke vet
om vi fant ut hva rein heter på engelsk.
På lørdag var vi skikkelig heldige med været, så vi hoppet i
bilen og kjørte til foten av et lite fjell som heter Skogshødn, og så
brukte vi ettermiddagen på å gå opp og ned. Vi startet vel på litt over
900 m.o.h, og da vi endelig kom på toppen var vi 1728 m.o.h! Noe som
ifølge fjellgeita Kaspar ikke var høyt i det hele tatt… Det var en
kjempfin tur, og utsikten på toppen der var helt utrolig. Og det var
vindstille, noe jeg syntes var rart, så for meg at det skulle blåse friskt
så høyt oppe, jeg.
Da vi kom tilbake til leiligheten, var Kari kommet. Så mens
Otto, Ingebjørg og Kari hadde møte, lærte Jessie meg å lage
tradisjonell taiwansk mat, noe som også skulle være dagens middag.
Det var skikkelig god mat!  Kaspar bakte en type sveitsisk brød også,
og selv om det ble litt brent, så var det godt det også. Hele brødet ble
spist til frokost dagen etter. Miksebollen til brødet var forresten en stor
vase…Kvelden be rolig, siden de fleste var litt slitne etter fjellturen.
Søndagen ble kort, vi spiste frokost og pakket sammen, før
vi alle kjørte hver til vårt.Takk for ei trivelig helg!

Trine og Tadeuz på fe derweisenfest

.

Sagt av Kaspar under frokost: ”Det er dårlig at en sveitser må lære en
fra Taiwan å snakke norsk….”
Janne Karlsen
Her klippes det bort dårlige druer fra vinåkeren.
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Reisebrev fra Trine: IFYE I ØL VIN OG PØLSELAND
Jeg er nå i skrivende stund, halvveis ferdig/ halvveis påbegynt på mitt IFYEopphold her i
Tyskland. Det kommer an på om du ser glasset som halvtomt eller halvfullt. Skjønt, her
nede er glasset som regel alltid fullt.
Det er uansett på tide å bekrefte, eventuelt avlive en del myter om Tyskland og dette
fantastiske landets befolkning.
Sliten, men fornøyd
Jeg sitter i skrivende stund på tog nr 2 av 4, mellom min 2. og 3. vertsfamilie. Og er i
grunnen ganske sliten, og tungpusta. Tungpusta fordi jeg har verdens største koffert, med
masse ting og tang jeg har samla på, som jeg akkurat har løpt en halv togstasjon rundt
med for å rekke toget mitt. Jeg vil påstå at 6min til togskifte er i grunnen litt for lite når en
ikke kjenner stedet, landet eller språket så godt. Sliten er jeg fordi jeg har akkurat hatt 3
uker hos den beste vertsfamilien du kan tenke deg. Og da kan man ikke sove, sove kan
man gjøre når man blir gammel. Jeg har med andre ord, sovet minimalt hver natt i 3 uker
for å få med meg mest mulig. Og jeg har gjort masse, MASSE forskjellige saker og ting.
"Federweisenfest"
Ettersom denne familien driver med vin, og det er det de lever av, har det blitt mange
aktiviteter med dette temaet. Jeg har blant annet vært på vinsmaking opp til flere ganger,
drukket federweisen og spist kastanjer, laget analyse på vin, vært med på å klippe bort
dårlige druer fra en ubestemt mengde druerader i vinåkeren, høsta inn druene, sett digre
vinfat flyte over av vin som formerer seg litt for fort... Jeg har vaska vinflasker, kjørt
gjennom deler av "südliche weinstrasse", og drukket uhorvelige mengder vin, fordi det er
helt normalt å drikke vin til kveldsmaten hver eneste dag....
Jeg har også jobba på en vinfestival her nede, 4 dager til ende. Eller "federweisenfest"
som de kaller det. Ny vin, druesaft, sats, kall det hva du vil, men her nede i Rheinland
Pfalz heter det Federweisen, og dette feirer de men vinfestival, kåring av vindronning og
vinprinsesser og lager store gateparader. En opplevelse for livet vil jeg si. isende – Otto
Sykehus og ny familie
De siste 3 ukene har fløyet som vinden, og jeg aner ikke hvor de tok veien. Bortsett fra 2
dager, som jeg tilbrakte på sykehus. Da var jeg meget glad for at jeg hadde det
europeiske helsetrygdekortet, en god forsikring, penger som kan brukes på slike tilfeller og
at jeg kan språket litt. 4 gode ting jeg tok med meg i kofferten med andre ord. Og jeg
angrer ikke et sekund på all kranglinga med forsikringsselskapet i forkant av turen. Og å
kunne språket var jeg glad for, for av de 14 ulike personene jeg snakka med var det 3 stk
som kunne litt engelsk, han ene var flink, han andre ok, og hun siste på nivå med en norsk
6.klasssing.
Men alt i alt har jeg det fantastisk, og et lite sykehusopphold kan ikke endre på noen
verdens ting. Jeg er snart i ny familie, med nye opplevelser i vente. Jeg gleder meg som
en liten unge på juleaften.
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Jessey laget nydelig taiwansk mat!

Juletreff
Lørdag 22.november blir det Juletreff i hovedstaden! Det
holdes på Brasseriet 45, som ligger i 2.etasje i Stortinsgate
20. Bord er reservert fra kl. 19.00.
Påmelding til Mathilde innen 15.november,
meide[a]hotmail.com eller tlf 481 20 936.
Håper mange tar turen for litt førjulskos og IFYEprat:)
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Reisebrev fra Ane Victoria i Taiwan
Hei alle sammen!
Det er en stund siden jeg har skrevet noe nå, så det er kanskje på tide at jeg setter
meg ned og skriver noen ord om hva jeg opplever her i Taiwan. Skjer så mye at det
er litt vanskelig å vite når jeg skal skrive mail. Kunne skrevet lange mailer hver
eneste dag, men jeg regner med at folk til slutt hadde blitt lei. Må prove å finne en
balanse her kanskje, men vet ikke hvordan! 
Her i Kaohsiung har de satt opp et variert program til meg, alt fra
sightseeing, besøk til forskjellige farmers associations til museumsbesøk. Så jeg har
nok å gjøre på. Et besøk på farmers association innebærer som regel alltid at alle de
viktige personene skal ta bilde med meg å gi meg visittkortene sine. Deretter reiser
vi ut og ser på diverse ting som håndarbeid, matlaging, 4Hutstillinger og gårdsbruk.
De fleste 4Hklubbene i Taiwan er underlagt farmers association. Farmers
association har en egen ansatt 4Hagent som koordinerer prosjektene til de ulike 4H
gruppene i området. På besøk hos farmers association har jeg bla. fått lage Hakka
mat og prøvd nasjonaldrakten til Hakkafolket. Hakkafolket er en egen folkegruppe i
Taiwan og kom til Taiwan for ca 300 år siden. De har bla sitt eget språk og anses
som gjerrige folk av taiwanesere;) Fra gammelt av ville derfor en mor fraråde
datteren sin fra å gifte seg med en hakka, mens hun ville råde sønnen sin til det fordi
kona da ikke kom til å bruke mye penger på seg selv.
Jeg har også fått se hvordan de dyrker mange ulike planter. En dag ble
jeg bla. tatt med opp i fjellet for å hogge bambusskudd. En annen dag fikk jeg prove
å plukke water chestnut (vannkastanjer). En spesiell nøtt som de bruker i alt fra
supper til å spise de som snacks. Jeg fikk på meg vadebukse og gummihansker og
så var det ut i sørpa og plukke. Det var ikke så lett å se forskjell på hvilke som var
modne og ikke spor du meg, skulle visst kunne se litt forskjell på fargen, meen... Det
var morsomt å prove. Jeg har også lært masse om hvordan de dyrker betel nut,
også kalt taiwansk tyggegummi. En tradisjon som de innfødte startet. Denne nøtta
blir pakket inn i ett blad som er fylt med en slags hvit masse. Denne hvite massen
innholder noen kjemiske stoffer som kan sammenlignes med nikotin. De sier at de
blir mer våkne, føler seg varme og blir mer happy av å tygge betel nut. Dette hvit
stoffet er selvsagt helseskadelig og kan bla. fore til munnhulekreft. De som tygger
betel nut blir helt roede rundt munnen, noe som ser lite delikat ut. Forbruket av betel
nut har gått drastisk ned de siste 5 årene, fra 2 mill betelnuttyggere til 1 mill.
Årsakene er bla. at folk har fått vite at det er helseskadelig, men også fordi
myndighetene har sluttet å gi støtte til betelnutboendene. Betelnuttraerne har nemlig
veldig korte rotter og faller lett ned ved jordskjelv tyfon og lignende, noe som er farlig
for folk som bor i området.
Apropos tyfon. Tyfonsesongen i Taiwan er egentlig fra juni til august. I
år har derimot tyfonensesongen strakt seg helt til september og oktober. Sist helg
var det en ganske kraftig tyfon her i Taiwan. Jeg merket egentlig ikke så mye til det,
siden jeg var innendørs. Men da gardinene begynte å blåse ut fra veggene, forsto
jeg i alle fall at det ikke bare var snakk om svak bris som herjet litt på utsiden. Dagen
etter var det forresten tyfonfridag. Myndighetene måtte nemlig bestemme seg for om
mandag skulle bli fri pga. tyfon på sondagen Meteorologene mente da antagelig at
tyfonen kom til å vare ut mandagen også, noe den ikke gjorde. Så alle fikk plutselig
en ekstra fridag fra jobb og skole.
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Jeg har også vært på KTV, Karaoke TV. Dette er veldig populært i Taiwan. Det nye
er at du og vennene dine kan leie et rom, med sofaer, bord og do, hvor dere synger
karaoke. Utenfor rommet er det buffet som du kan hente og ta med inn på rommet.
Så velger en og en en sang de vil synge, og når det er deres tur synger de av full
hals inn i mikrofonen, uten å bry seg om kvaliteten på sangstemmen.
Har også fått bli med bestemor i huset til kinesisk doktor.
Kinesiske doktorer driver med diverse alternativ medisin, som akupunktur og
massasje. Utdannelsen tar 7 år. Å massere halsen til den blir ildrød skal bla kurere
forkjølelse. Fikk også se på hvordan de behandlet en mann som hadde litt vondt i
nakken. De stakk huller i huden på de stedene han hadde vondt, og sugde ut blodet
med en kraftig sugekopp! Deilig!
Har forresten ikke blitt noe særlig brun enda, og tror ikke jeg skal
ha noen store forhåpninger om å bli det heller. Her i landet er det nemlig stygt å bli
brun, og butikkene selger ikke solfaktor under 25. Gjett hvem som angrer på at hun
tok med seg høye solfaktorer til Taiwan. Når sola er på det sterkeste oppholder folk
seg innendørs, og om de skulle måtte gå ut dekker de seg til med klær, smører seg
med solfaktor 50+ og bruker paraply som parasoll. Så å få med seg noen på stranda
for å ligge å sole seg noen timer er ganske umulig. Men, men er ikke så viktig heller.
Denne mailen ble også ganske lang, men jeg føler jeg har fått
oppsummert de mest spesielle tingene jeg har opplevd siden sist mail. I morgen skal
jeg bade i varme kilder, gleder meg!
Hilsen AneVictoria i Taiwan
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