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Årsmelding 2012 Norske IFYE Alumner
NIFYEA har i 2012 hatt 56 medlemmer.
Styret har i år bestått av:
Leder: Anette Paulsen
Nestleder: Janne Berget
Kasserer: Ragnhild Strand
Sekretær: Maren Brekkvassmo Myrvold
Styremedlem: Martin Noe Krakeli
Varamedlem: Mari Kindsbekken
I løpet av 2012 har NIFYEA hatt tre styremøter; ett hos Anette i januar, ett hos Maren i april
og ett på Landaasen i august.
2.-4.mars var det inn- og utreisekurs på Preståsen skole i Nannestad sammen med
styrekonferansen til Norske 4H Alumner. Her var vi rundt 50 unge, glade og herlige 4H-ere til
sammen. Anne Britt Gravermoen (Scotland/England) og Martin Noe Krakeli (Nord-Irland)
var innreisende, mens Eva Marie Meådal (Tyskland), Georg Rønning (Costa Rica), Malin
Thoug(USA) og Maren Louise Fløistad (Scotland) var årets utreisende. Det ble fire utreisende
av ti søkere, men i løpet av helga på Nannestad så fikk vi en spontan-IFYE, så Ingri Elise
Jekthammer ble den femte utreisende IFYEen i 2012. Hun dro til Costa Rica sammen med
Georg. Styrekonferansen ble en fin rekruteringsarena, og vi håper å kunne samkjøre med
N4HA videre også. Fra NIFYEA deltok Ragnhild Strand, Maren Myrvold og Anders S.
Kristiansen, i tillegg til Janne Berget som teknisk. Søndag samme helg ble det avholdt
årsmøte, der 14 stemmeberettiga deltok.
I mai ble det tid for en liten IFYE-cafe i Sandvika. Anne Britt Gravermoen, Silje Elisabeth
Menne, Mari Kindsbekken og Anette Paulsen hadde en fin cafetur.
Årets IFYE-mottak ble siste helga i juni. I år kom Allen & ChaCha fra Taiwan, Seline fra
Sveits, Devan fra USA og John fra Wales. Som tidligere ble det omvisning i Oslo med Slottet,
Operahuset, Vigelandsparken. Frammuseet og VG-lisa på rådhusplassen, lørdag ble det
kjøkkeninvadering hos Kari Beate Rygg og hennes ektemann Esteban der reker og spekemat
ble servert.
I sommer ble det også en IFYEcafe i Tromsø, der møtte Ingrid Sælebakke Jacobsen,
Innreisende Georg Shaw fra Nord-Irland, Marianne Hjerpset, Håvar Uhre Halvorsen, Victoria
Isaksen, Øystein Sælebakke Jacobsen.
Sommeren er tid for leir og IFYE-konferanse. Konferansen var i Kungälv i Sverige. Ca 20
nordmenn og damer reiste til Sverige. Fra vårt eget styre dro Mari og Anette.
Årets landsleir ble holdt i Rollag i Buskerud. Her kom alle innreisende IFYEene og USAutvekslingene. De fikk presentere seg på scenen framfor alle deltagerne på leiren, og vi hadde
en internasjonal kveld i miljøtorget. Fra styret deltok Janne Berget, Ragnhild Strand,
Maren Brekkvassmo Myrvold, og Martin Noe Krakeli.
I august ble det arrangert IFYE-cafe på Hamar før et styremøte på Landaasen. Her ble det
mange som møtte opp, vi ble ti oppmøtte. Jon Kåre Solås trodde IFYE cafeen var i Oslo, men

da han oppdaga at den var på Hamar sendte Eva han dit i stedet! Det ble en veldig trivelig
IFYE-cafe.
Høsttreffet ble i Tromsø 14.-16.september, og NIFYEA´s siste arrangement for 2012. Vi var
hele 20 påmeldte. Fredag gikk med til middag og sosialt samvær på hotellet. Lørdag ble det
tur med Fjellheisen og lunsj i byen. Vi avsluttet dagen med en bedre femretters på Arctandria
fiskerestaurant med drikke til. Søndag ble en rolig dag med besøk på Polaria og pizza før alle
mann dro på flyplassen og hver til sitt. Bergen kom som ønske til neste års høsttreff.
Juletreff skulle ha vært i desember, men på grunn av lite påmelding ble dette avlyst.
NIFYEA har også i 2012 utgitt 3 utgaver av IFYE-nytt, som kommer på epost til de fleste av
våre medlemmer.

Inn- og utreisekurs
Inn- og utreisekurset var 2.-4. mars sammen med styrekonferansen til Norske 4H-Alumner på
Preståsen skole på Nannestad. Fra NIFYEA var Maren, Ragnhild og Anders i tillegg til Janne
som hjalp til som teknisk. Vi hadde to innreisende IFYEer og fem utreisende, den siste blei
headhunta i løpet av helga. Spontan-IFYE, hurra! På lørdag hadde vi besøk av Marte fra 4Hkontoret, som hadde en bolk om kulturforskjeller og en del om kommunikasjon. Det var
tegneoppgaver, skuespill og litt legobygging. Ellers var det en del praktiske ting og
informasjon om landene de skulle til. IFYEene ga uttrykk for at de var klare til å reise ut, og
var åpne for det meste!
Det at kurset var sammen med styrekonferansen var flott for alle parter. Deltagerne på begge
kursene var i samme aldersgruppe gjorde det sosiale miljøet veldig godt. Felles på kurset var
maten og de ufaglige bolkene med quiz og uteaktiviteter i vintersola. Dermed blei man godt
kjent med deltagere fra begge kursene, og styrekonferansen blei en flott rekrutteringsarena for
IFYE-programmet. Antageligvis har vi noen som er klare til å dra ut neste år!

Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt søndag 4. mars i tilknytning til inn- og utreisekurset. Det var 16 fremmøtte
på møtet, derav 14 med stemmerett. Elin Marie Stabbetorp var møteleder. Vi gikk gjennom
årsmelding, årsregnskap, revisjonsmelding og budsjett, og disse ble godkjent av årsmøtet.
Deretter ble årsplanen gjennomgått. Vi brukte litt tid på å drøfte om vi skal fortsette å ha innog utreisekurs sammen med styrekonferansen til N4HA, eller om vi vil ha det sammen med
IKU-kurset sånn vi har hatt før. Årsmøtet anbefaler styret å holde inn- og utreisekurset
sammen med styrekonferansen til N4HA, men besøke de litt yngre for å gi dem informasjon
om IFYE-programmet før de mottar plaketten.
Avslutningsvis var det valg, og så en hyggelig lunsj der vi snakket litt løst og fast om
rekrutering og synliggjøring av IFYE-programmet.

Utreisende IFYEer

Georg Rønning, Eva Marie Meådal, Maren Louise Fløistad, Malin Thoug
Ingri Elise Jekthammer søkte først etter utreisekurset, og var derfor ikke med på bildetakinga!

IFYE-kaféer
I løpet v året har det vært IFYE-kafé i
Sandvika, Tromsø og Hamar.
Fra en trivelig maidag i Sandvika
"Det var en dag i vår
at fire piker med vakkert hår
dro på IFYE-kafé
og drakk café au lait.
Solen strålte, og solbrillene var på.
Det var nesten så de kunne ønske de på
badestranden lå.
Salat og burger smakte godt.
Vi koste oss og syntes vi hadde det rått.
IFYE-kafé er koselig.
Vi gleder oss til neste gang.
Da forventer vi både latter og sang
om opplevelsene på Küngselv IFYEkonferanse.
Slik at vi andre stemningen får sanse.
La neste IFYE-kafé komme i gang!"
–Anne Britt-

IFYE-café i Tromsø
Årets IFYE fra Nord
Irland fikk treffe fire av
byens alumner -og
undertegnede. Fra
venstre: Ingrid
Sælebakke Jacobsen,
George Shaw, Marianne
Hjerpset, Håvar Uhre
Halvorsen, Victoria
Isaksen og Øystein
Sælebakke Jacobsen.
Altså ikke en ekte
IFYE-café, men læll ;-)
– Marianne Hjerpseth-

IFYE-cafe på Hamar
Det ploppet opp en melding på Facebook om IFYE-cafe på Hamar. Alle Tiders var stedet
fredag 24.august. Kakene var store og gode, yngstemann var førsteklassing og jammen fikk vi
ikke overraskende besøk av Jon Kåre også som fant ut at cafeen slett ikke ble holdt i Oslo,
men på Hamar (takk til Eva som sendte ham avgårde). Ettersom mat og kaker gikk ned på
høykant, begynte sukkeret og gi sin virkning, latteren runget både høyt og ofte da løsningene
på hvordan få flere søkere til IFYE-programmet ble villere og villere ... Men kanskje kan vi
finne løsningen i kortere og mer fleksibel søknadsfrister og utreisetider? Kafeen stengte kl
22.00, vi ble vel ikke direkte "kastet ut" på gata denne sensommernatta og det var egentlig
ingen stor grunn til at politibilen stoppet ved siden av oss!
Hehe, alt har sin forklaring: Reidun jobber på politihuset og slo av en prat med kollega som
tilfeldig kjørte forbi.
Takk til styret for
godt initiativ, og så
ser vi ikke bort fra at
det blir flere IFYEcafeer på Hamar i
framtida.
- Siv -

IFYE-mottak
Årets mottak var lagt til siste helga i juni. I år kom Alen og ChaCha fra Taiwan, Seline fra
Sveits, Devan fra USA og John fra Wales.
Fredag gikk turen til Fram museet og på kvelden fikk vi med oss VGlistas show på
Rådhusplassen. Vi fikk sett artister som Lido Lido, Tone Damli Aaberget, Labrinth, Mods og
mange andre. Alle var imponert over konserten vi hadde fått stilt i stand til årets mottak…

Lørdagen startet i
Vigelandsparken før turen
gikk ned til Bondens
Marked i Vika. Her fikk vi
smake på kortreist
økologisk mat og lunsjen
tok vi også her. Videre fikk
vi med oss paraden til
skeive dager før turen gikk
til Miniflaskemuseet.

På kvelden reiste vi til Kari Beate Rygh (Costa Rica 1997) hvor vi spiste reker og spekemat.
Alle fikk også lagd sin egen lommebok av melkekartong. Tusen takk til Kari og Esteban for at
dere åpnet opp hjemmet deres og lot oss invadere kjøkkenet.
På kvelden gikk turen til Operahuset for en liten omvisning. Og her fikk vi også med oss
innspillingen av sommeråpent.
Søndagen ble alle Ifyene sendt til sine vertsfylker og familier. Takk til alle for en fin helg!

IFYE-er på leir
Årets fem IFYE-er og de seks ungdommene fra USA-utvekslingen deltok på landsleiren i
Rollag i sommer. De innreisende hadde allerede vært ute i fylkene hos ulike vertsfamilier, og
på leiren bodde de sammen med det fylket de kom sammen med.
Første kvelden satt vi sammen i miljøtoget og lagde noen plakater med informasjon om IFYEprogrammet og en quiz, og vi la ut informasjonsbrosjyrer om programmet slik at interesserte
kunne ta med seg disse.

På tirsdag var alle sammen med
på å styre første vakta i
miljøtorget sammen med oss i
NIFYEA (Norske IFYE
Alumner). Det var en fantastisk
gjeng som styrte bak disken, og
de ble møtt av mange hyggelige
4H-ere som lurte på hvem de var.
Dette var en fin måte å skape
kontakt med 4H-erne på, og det
ble noen gode samtaler og
latterkramper bak disken…som
seg hør og bør på en 4H-leir!

En av kveldene fikk vi også lov
til å komme opp på scena for å
presentere alle de innreisende for resten av leiren, sånn at alle fikk vite hvem disse «mystiske»
utlendingene var.

Allen, Seline og Devan i miljøtorget

Allen på scena under
presentasjonsrunden.

De innreisende hadde en veldig fin leiropplevelse, og fikk mange nye 4H-venner i løpet av
leiruka.

IFYE konferanse i Kungälv.
Årets sommerhøydepunkt var i år ganske
nærme for de fleste av oss som kom fra
Norge og årets delegasjon var mye større
enn fjorårets. Vi var i år ca 20 nordmenn
som tok turen, men heller ikke i år hadde vi
med oss noen baby-IFYE.
Vi ankom konferansen på lørdag og det
var et gledelig gjensyn med mange
gamle venner og noen nye, og det ble en
liten fest.
Søndag tok vi turen på middelalderfestival og med avsluttende
riddershow. På ettermiddagen var det fotografering og åpning av konferansen, så ble
det en liten fest.
Mandag var førte dag på tur, noen av oss benyttet dagen til å se på håndlagede trebåter og et
gårdsbesøk. Så ble den lunsj på en båt der vi egentlig skulle ut i skjærgården for å se på sel,
dessverre var det litt for mye vind, så turen ble avkortet og vi fikk litt fritid til å se oss om på
ei lita øy. Da vi kom hjem ble det en liten fest.
Tirsdag ble vi delt inn i gruppen og fikk en dagsbillett på
kollektivtransport i Göteborg. Dagen var lagt opp med stopp
rundt i byen, lunsjen var sild og potetmos fra ei lit bu i byen.
Dagen ble avsluttet med kongelig fest. Her var det mange
royale gjester, blant annet Prinsessen på erten, Tornerose,
dronning Sonja, keiseren med sine nye klær og mange andre
prinser, prinsesser, konger og dronninger.
Onsdag var det igjen klar for ny tur, jeg var med på besøk fra på en 4H gård, en Titanic
utstilling og avsluttet med middelalder aktiviteter som øksekastig, spydkast og skyting med
pil og bue. Denne dagen ble også avsluttet med en liten fest.Torsdag var det klart for årsmøte
og loddtrekning, undertegnede ble den heldige vinner av en termos. Så var det klart for en
forsinket feiring av midtsommer. Vi danset rundt maistang, laget blomsterkranser, spiste sju
sorter kaker, lekte leker, grillet og tok en liten fest.
Fredag var siste dag og det var klart for avslutning. Men først var det en ganske avslappende
dag som noen benyttet til å ta en kanotur, mens andre koset seg i sola og spa a la Ann
Margret. Så var det tid for avslutning og høytidelig overlevering av flagget til neste års
konferanse som er i Wales 25. juli – 1. august. Også denne kvelden ble avsluttet med en liten
fest. Uka gikk alt for fort og plutselig var det tid for å ta farvel med gamle og nye venner, og
tid for å reise hjem til senga for å ta igjen all tapt søvn. Vi sees vel neste års konferanse i
Monmouthshire?

Høsttreff
Kjære vene IFYE-venner.
Her kommer et «cirka-referat» fra høsttreffet i Tromsø 14. – 16. september. Det er ført i
pennen av «unge fru Hjelt» som selv var IFYE i 1980, og det er årsaken til at det er lite
detaljer fra natteliv og utsvevende aktiviteter, da dette helt ble overlatt til den yngre garde!
Hadde det vært for noen år siden, derimot…….
I løpet av fredagskvelden «ramlet» det inn med folk fra fjern og nær, og det var innmari stas å
treffe så mye kjekk ungdom! Noen med rykende «ferske» IFYE-opplevelser og andre med
ikke riktig så «ferske» historier fra tiden som IFYE. For IFYEène fra Taiwan var dette siste
treff før de skulle reise hjem, og denne helga ble et flott minne for dem på veien.
Opplegget var veldig bra, så takk til arrangørene. Fint hotell, god og spennende mat, flott
utflukt og ellers en avslappet, men humørpreget stemning. Det er alltid mye å prate om når
IFYE`r samles og det er mange opplevelser en kan kjenne seg igjen i når det snakkes om
erfaringene fra utvekslingsoppholdet. Her er alder ingen hindring!

Lørdag tok vi turen med kabelbane opp på
fjellet for å se på Tromsø fra den kanten.
Veldig mye vær slik oppi høyden, men
plutselig kom det noen gløtter i skylaget
og en fantastisk regnbue dukket opp.
Alle IFYE`r har med kamera, må vite, og
noen (vil ikke nevne navn) er noen hakk
mer ivrig enn de andre. Ellers var det
godt med varm sjokolade, eller bare
sjokolade, i kafeteriaen før noen gikk
(skled) nedover bergsiden på
«wannabe-stier», mens vi andre brukte
fornuften og kabelbanen. Vi skulle ha sett på
ishavskatedralen, men den åpnet ikke før tre og mange ønsket nå mat ganske
raskt. Ja, ja, vi rakk jo innom glassblåseri og Fretex før lunch, men slik er det jo når man er
effektiv.
Om kvelden spiste vi på et flott utested med meny inspirert fra landsdelen. Det var litt av
hvert, og mange retter, men mest inntrykk gjorde hovedretten med både selkjøtt, hvalkjøtt og
reinsdyrkjøtt. Å få reinsdyrkjøtt i munnen var himmelsk, for det var flere enn meg som synes
hval var litt voldsomt og sel var litt mye «tran». Alle lovpriste desserten, vinen og ølet og det
var kjekt at restauranten lå i snill gangavstand fra hotellet.

Søndag besøkte vi Polaria og det var morsomt. Mye interessant å se og spesielt gromme sel
som til og med kunne gjøre noen kunster. Ellers var det ymse med fisk og annet som lever i
sjøen. Noen smelldigre steinbitt lå og vaket i et basseng der. Guri meg; en trenger ikke
skjems over utseendet sitt når
en har sett på disse!
Vi avsluttet med felles pizza før
vi sjekket ut og snufset farvel
og dro hjem, hver til vårt.
Makalaust trivelig helg! Takk
for meg.

Reisebrev fra Seline Emmenegger. Fra Sveits til Norge 2012
Hi, I am Seline from Switzerland and I was an
IFYE to Norway this summer. This means I
was on exchange for nine weeks, staying with
different families all over Norway and so
learning about the culture of Norway. When I
decided to go on that exchange, my first aim
was to get to know Norway from another side
than a normal tourist would. And that’s what I
was doing every day. Living with different
farming families, I learnt a lot about the
agriculture and landscape of Norway and I got
to see things which tourists wouldn’t even think
about . I was staying with three different
families all over the country, starting in Engan, Nordland with a wonderful family living quite
far off every other village or town. They are sheep farmers and as I was there in the siloseason, I was helping with the grass quite often. My next family lived in Oslo, but I spent my
time with my host mother at her family’s place in Voss, Hordaland. This they were farmers as
well, but not mainly sheep farmers. They did have some sheep, but they primarily had cows
and horses. My third and last family lives in Fetsund, Oslo. In Fetsund, growing different
kinds of grains is very common and I was there in the harvesting season. I learnt a lot about
grains and how it has to be harvested. My stay in Norway was a great experience in general
and I’m very glad that I could spend my summer there.

Reisebrev fra Tz-Rung Chen/ Cha Cha,
Fra Taiwan til Norge 2012
I had a great experience in Norway
My IFYE life in Norway : Oslo->first host
family in Aust-Agder ->National Camp>second host family in Åsen(NordTrøndelag)->third host family in Namsskogan
(Nord-Trøndelag)->final host family in
Steinkjer (Nord-Trøndelag)-> IFYE weekend
in Troms.
First I had thank for your hospitality during I
visit to this natural and beautiful country. I
started improve on language during in
Norway. The most important thing that I
learned are attitude and communication with
others.

I had experience of sailing、boating、
fishing、working in the farm、driving
the tractor、school life、swimming in
the lake、climb mountain and looked
around the mountains in front of us. It
was so amazing.
I have participated in many projects and
camp at local 4H club and national 4-H
club association including the National
Camp of 4-H club.

I had learn to different cultures. And I would experience Norway’s agriculture culture and life
in my host family. I got a lot of friends and four family in Norway.
I’m so happy and honored come to Norway IFYE exchange.
Tusen Takk!

Reisebrev fra Tien Fang Lun/ Allen Tien
Fra Taiwan til Norge 2012
Hi everyone my name is Allen Tien ,I come from R.O.C.(Taiwan) .2012 summer its my best
memories in my life because I m a IFYE
in Norway.3 month isn’t a long time but
Norway really change my life ,the time I
live in Norway I had learn a lot .Not only
your thinking but also the way you doing
your work.
In Taiwan ,I didn't have chance to
swimming in a fast river .I had never live
in a huge tent with 20 4H members and
have a perfect time for 7 days in 4H
camp .I have been to Oslo、Laudal、
Kristinsand、Moelv、Vingelen and the
final IFYE tripTromsø .I have a dream ,I
will have another trip to Norway again in
my life because it had too much beautiful and amazing memories to me .
It’s so sad that I can not have more much time to stay in Norway ,I think I still have a lots of
special Norwegian things I didn’t do .When I came back to Taipei ,my home town ,not only
4H members but also lots of my friends want to listen all the things that I did、what
Norwegian usually do、what I learn or what I eat in Norway .All the stories are really special
and magical to Taiwanese .And I think to be a IFYE is really cool and it is a best way to know
a new country to me .In this trip I almost record all the different between Norway and R.O.C.
If i have chance to receive any IFYE or traveler come from Norway I think I will give them
every special things I know in Taiwan .
At last ,I want to say “Thank you very much ” to all the people we meet in this wonderful trip
.Specifically all my host family I want to say “I love all of you so much and I won’t forget
anything be with you ”.Tusen takk .

Reisebrev fra John Matthews, fra Wales til Norge 2012
I loved Norway and had an amazing time and
everybody I met was so welcoming. I was in
Oslo for my arrival and had a great time along
with all the other IFYE,s exploring the capital
going to famous landmarks, museums and a
concert which was very good.
I then flew to Stavanger to my first host family
Elin, Dag Grunde and Sindre and got the chance
to do some exploring and see some amazing
scenery and went on a cruise up the Stavanger
fjord which is something I really wanted to do I
loved it.
From there I travelled to Skjold which was also
in Rogaland to my second host family Magnar
and Maret Fjeldheim with 5 children my stay
there was really fun with lots of activities to do
football, cycling, exploring with all the family
which was great. Magnar had a very successful
pig farm and it was interesting to see how they
farm he had a very modern setup and was great.
I then travelled by bus with Maria and Magdela to the 4H camp in Buskarud. There was so
much to do all day and it was organised very well I enjoyed the activities along with the other
IFYE,s and we all had lots of stories to tell about our travels. From there I travelled from Oslo
Gardermoen back to Wales with lots of stories to tell had a great time and I will defiantly be
going back to Norway again!! Big thanks to all the IFYE leaders, my host families and 4H.

Reisebrev fra Eva Marie Meådal, fra Norge til Tyskland 2012
Tyskland i mitt hjerte!
Tirsdag 19.juni forlot jeg fedrelandet.
Jeg var redd, nervøs og hadde tusen
forventinger. Hvordan var familiene?
Hva spiser de? Skal jeg jobbe mye?
Kommer jeg til å trives?
I skrivende stund er jeg hjemme i
Norge igjen, kom hjem for en dag
siden. De to siste månedene av livet
mitt har gått ekstremt fort, og jeg har
blitt kjent med en haug av gode, vakre
mennesker. Tidvis har lengselen til
Norge vært stor, men det er også noe
av det jeg har lært mest av. Jeg har
bodd til tre helt forskjellige familier,
med forskjellige matvaner, sovevaner, jobbevaner og helt forskjellige væremåter. Likevel ble
jeg veldig glad i alle de tre familiene, de tok imot meg med åpne armer, og nå har jeg tre
ekstra familier i Tyskland. Bekymringene om mat, familiene, og om jeg kom til å trives
forsvant med en gang jeg møte de blide ansiktene. Etterhvert ble det ingen sak å tilpasse seg
familiene, og jeg klarte å nyte tiden jeg var der.
Jeg har alltid hatt lyst til å reise til Tyskland, av ukjente grunner. Nå har jeg fått vært der, og
virkelig følt kulturen på nært hold. Alle jeg har møtt har vært veldig vennlige, positive og
nysgjerrige.
Baden-Württemberg, Saarland og Hessen er de tre bundeslandene jeg har bodd i de siste syv
ukene. Hvert enkelt bundesland har sin egen spesialitet. Baden-Württemberg er kjent for
eplesafen sin som blir laget lokalt, saarland har sin egen øl, «Karlsberg», mens Hessen er
kjent for eplevin blandet med faris.
Jeg har sett mye, spist mye rart og lært mye tysk!
Det er en grunn til at tyskerne er et av de beste landene når det gjelder miljøbeskyttelse, de
kan det med søppelsortering. De sorterer søppelet i ca tyve forskjellige containere! Og skulle
du være litt uoppmerksom å sortere feil, ja, da får du bot!
Litt av «druelandskapet» i Baden-Württemberg. Det var virkelig vindruer overalt! Landskapet
kan ikke sammenlignes med Norge i det hele tatt, jeg så ikke et eneste fjell, og kun en innsjø
mens jeg var der.

En av familiene jeg bodde til hadde
en stor gård med 300 kyr, heldigvis
ikke melkekyr! Bøndene i Tyskland
får en liten støtte ifra staten, men
likevel må de jobbe ca 12 timer om
dagen for å få det til å gå i rundt.
Disse husene er Tyskland kjent for,
og de finnes overalt i småbyene. Og
det finnes MANGE småbyer rundt
omrking. Nesten ingen i Tyskland
bor uten en nabo ved sin side. Som
regel finnes det ca ti småbyer i rundt
en større by.
Tyskland har hatt litt problemer med å vise frem det tyske flagget etter andre verdenskrig.
Bruker du det tyske flagget er du «nazi», men under fotball-em, var det ingen som brydde seg
om dette, og man kunne se det tyske flagget over alt. Å være på en «public viewing» når det
går tyskland vel, ja, det er litt av en stemning!
De minnene som sitter best planta i hodet, er ikke alle de fine kirkene, slottene og
museumene, men de gode samtalene, måltidene og åpenheten til alle jeg har møtt.
Tusen takk Tyskland, for syv herlige uker med fantastisk fine opplevelser. Tiden har gått alt
for fort! Men, ich komme gleich wieder!

Reisebrev fra Ingri Elise Jekhammer, Norge til Costa Rica 2012
Jeg har nå kommet tilbake etter
seks fantastiske måneder i det
bittelille landet Costa Rica. Jeg
sitter igjen med mye ny lærdom og
flotte opplevelser, som nok enda vil
ta en tid å fordøye. Her er en
oppsummering av oppholdet mitt.
Jeg hadde til sammen fem
vertsfamilier, der noen var fattige
landsbyfolk med vedkjøkken og
bad blant trærne bak huset, mens
andre bodde et mer sivilisert liv i
byen med det meste vi har i Norge.

Jeg bodde blant frittgående kyr og høns og sorterte mer bønner og kokte mer ris enn jeg
trodde var mulig. I tillegg vasket jeg i stykker alt jeg hadde av tøy med skurekoster, gråstein
og overdreven bruk av klor i kaldt vann. Jeg lærte å lage pinto og tamales som er
tradisjonsmat der nede, og selv om jeg fikk nok av ris til slutt, etter å ha fått det servert fire
ganger daglig i nesten seks måneder, lærte jeg også at ris kan være mer en ris og vann, noe
som kan være greit om det noen gang skulle skje at jeg ønsker å spise det igjen. Fikk oppleve
mye av landets dyreliv på nært hold, og vi hadde både meterlange limegrønne iguaner, blå
frosker, papegøyer, krokodiller og flere apearter i umiddelbar nærhet til der jeg bodde. En av
familiene bodde på en treplatting i jungelen, der kunne jeg se utover jungelen mens jeg satt på
do, for vegger det var oppskrytt. Og da jeg klatret videre oppover i treet til den lille trehytten
med nettingvegger og tak som var rommet mitt, kunne jeg ligge i senga å høre brøleapene rett
utenfor nettingveggene mine. Der oppe i treet var jeg forresten da det første av de mangetitalls
jordskjelvene kom også. Og da jordskjelvet var over var jeg ikke akkurat oppe i noe tre
lenger. Ikke så rart kanskje da jeg kunne se stranden med episentret fra der jeg vanligvis lå og
sov.
Hasteevakuert grunnet tsunamivarsel, skillpaddeeggjakt, vulkanturer, kaffebønneplukking og
jungelsightseeing var noen av de andre opplevelsene jeg kunne reise hjem med i bagasjen. Vi
fikk mange muligheter til å se de mange strendene og nasjonalparkene landet har å by på,
erfare at sunblock ikke alltid funker, og jeg er nå godt vitende om at frukt og grønnsaker er
langt mer enn det som finnes i hylla på Rimi.
Jeg var ofte med vertsmødre og
andre på lokale barneskoler, det
å få se hvordan skolesystemet
fungerte, eller ikke fungerte, var
noe av det som var mest
interessant. På landet kom og
gikk elevene mye som de ville,
og halve skoledagen bestod av
rismåltidet som ble servert av
skolen. Jeg fikk likevel
muligheten til å prøve meg som
lærer, riktig nok i de to fagene
som du ikke behøver så mye
spansk, nemlig matematikk og
engelsk.
Jeg sluttet til slutt å svare da jeg ved de mange kirkeaktivitetene fikk spørsmål om Norges syn
på homofile og abort, altså var det ikke å stikke under en stol at jeg hadde med veldig
religiøse mennesker å gjøre. Men jeg lærte også at katolikker er mer enn hva religionsboka fra
barneskolen kunne fortelle meg. Og var det ikke salmer på alles lepper, da var det absolutt
bevegelser i alles hofter. Det var ikke ofte husene ikke var fylt av latinamerikansk musikk og
folk danset rundt bordet i glede over ting som ikke alltid var like enkle å forstå. Så litt dans
kan jeg vel si å ha plukket opp, selv om mine trønderhofter fremdeles er mer begeistret for

dans som ikke trenger så mye bevegelse. Og for all del, du trenger ingen spesiell anledning
for å stelle i stand til fest!
Av 4H-opplegg fikk jeg være med på flere møter i kvinneklubber, men også flere 4H-leirer.
De fleste var ganske likt bygd opp, med egen gutte- og jentefløy, strandtur på lørdag, rodeo på
kvelden og ris til alle måltider. Kveldene ble brukt til talentshow og nettene til å spille så
mange instrumenter man kunne finne
på samme tid.
I tillegg hadde vi fire ferieuker til egen
disposisjon, da fikk jeg og min medIFYE Georg oppleve bl.a.
Panamakanalen, døgnlange bussturer,
varmtvann i dusjen og så å si nakne
gjetere som jaget kyrne sine på
skrøpelige mopeder i Nicaragua. Til
tross for fine opplevelser i familiene
var det absolutt greit å få litt tid
utenom programmet også, ikke minst
få et par dager på egen hånd etter å ha
bodd så tett på så mange mennesker så
lenge.
Det er vel så mye mer jeg kunne ha
skrevet om og ikke bare enkelt å plukke ut. Men det som er sikkert er at jeg har hatt et
fantastisk halvt år i Mellom-Amerika, og selv om jeg nok sikkert kunne jobbet litt hardere for
å lære bedre spansk, kan jeg i hvert fall mye mer nå enn det ene ordet jeg kunne da jeg kom.
Jeg har møtt fantastiske mennesker og en helt fantastisk kultur, og jeg håper fler får
muligheten til å dra ut som IFYE til nettopp Costa Rica.

Reisebrev fra Georg Rønning, fra Norge til Costa Rica 2012
Jeg har nå vært til 2 familie i Costa
Rica. Den første bodde i Perez
Zeledon en fin plass der jeg bodde
på ca 1500 MOH med det meste
som gikk i om dagene var å hjelpe
moren med hage arbeid og faren
med å mate dyrene å dra på litt
forskjellige turer med mye
forskjellig.
Den andre familien bor i Orotina
som ligger en times tid med buss
fra Hovedstaden San Jose.
Jeg bor veldig nærme byen, 10
min å gå til byen og det er veldig
sentralt alt. Pc og tv i alle rom og
en ørtogførtitommers tv i stuggu.
Den første dagen var jeg med
familien på pilgrims reise der vi gikk i 14km til et lokale som var pynta til å være en kirke så
ble det messe der med forskjellige ofringer og div. veldig ulikt en norsk preke.
Søstersen er 21år og går studiene for å bli sykepleier og broderen er 17år og går på high
school enda, men har spesialisert sæ innen å reparer pcer. Han er veldig opptatt om dagene
med å spille xbox så jeg sitter selvfølgelig mye ilag med han og spiller.
Det er veldig mange utvekslings studenter i byen her. 3stk fra Tyskland, 1 fra New Zealand, 1
fra Sveits og 2 stk fra Norge (mæ og Ingri).
Lørdagen den første helga var jeg med fattern og brodern til Puntarenas på Bading i JÆVLI
høge bølger og så va vi å kjika på Veteran bil løp. Kjempe morsom dag, men glemte å smøre
meg inn med solkrem etter vi hadde badet så var veldig solbrent etter den dagen.
Den kvelden så ble jeg med søstersen og alle de andre utveksling studentene ut på livet i
Orotina. Det var en flott dag med mye aktivitet.
Denne familien er veldig ivrig på å lære meg alt sammen. Språket, kulturen, plassene. Så jeg
har det helt fantastisk, det er synd at tiden går så fort for dette er en helt fantastisk familie.
Men jeg har lovt dem at jeg kommer tilbake på besøk når jeg skal ha ferie i oktober. ¨

Den andre helga dro jeg til El Empalme og
besøkte den siste vertsfamilien som Maren
Myrvold bodde til når hun var her for 2 år
siden. Fantastisk familie.
Den ene søsteren hennes som heter Karen var
IFYE i Norge i fjor, men hun var i Norge bare i
3 måneder på grunn av dødsfall i familien.
De bor oppi fjellet på 2200 moh og driver en
egen bensin stasjon like ved hoved veien der.
Da jeg var der var jeg med dem på mye, jeg var
faktisk også i kirka nesten hver dag.
Lørdag bryllup, søndag samlet vi oss sammens
med familien til moderen i familien. Der vi
feiret den bursdagen til morfaren som døde i fjor like etter at Karen kom tilbake fra Norge.

Mandagen så var jeg med familien i kirka på en spesiell feiring, de feiret morsdagen og det er
ikke sånn som vi feirer den i Norge. Disse karene kunne å gjøre stas på Mødrene ja. Fantastisk
helg med mye opplevelser og kjempe trivelige folk.
I uke dagene så er det forskjellig hvem som er hjemme om dagene, noen dager er bare mor
hjemme en annen dag mor og søster hjemme og noen dager er mor, søster og bror hjemme. Så
vi driver med mye forskjellig om dagene. Spiller bordtennis uten bord, drar på turer, hjelper
broderen med prosjekter han har i forhold til skolen, hjelper moderen når hun trenger hjelp på
kjøkkenet.
Kirke livet til folket i Orotina er spesielt, de er i kirka hver søndag, men de er også i kirka på
lørdag frem til klokken er 18.00 da er det som regel fest arrangert av kirka på kirke plassen.
Mat og fresco er det som blir servert, alkohol serveres ikke på disse festene.
Den siste helga dro jeg, morsan, farsan, søstersen, en fetter og en kompis av søstersen på tur t
Jaco. En fantastisk turist by med en kjempe strand å bra uteliv på kveldene. Der ble vi på
stranda hele dagen, badet å gikk turer å kjiket på forksjellige ting. På tur til Jaco så stanset vi
ved en elv å så på krokodiller, de var enorme stor. Fantastisk syn.¨

Jeg, Ingri og han fra Sveits var
med Don Freddy på Krokordille
safari en dag også, det var helt
fantastisk. Var bare 10 cm unna
en krokodille som var 4 meter
lang. Veldig spennende.
I mat veien så går det i veldig
mye forskjellig mat faktisk,
morsan er en fantastisk mat lager
og hun tar også på seg oppdrag
for andre i byen for å lage mat til
arrangementer, men under
lunsjen så er det alltid Fresco
som blir servert. Det er
Fruktmos, vann og sukker.
Maten er store middags
porsjoner alltid uansett om det er
frokost, lunsj, middag eller
kveldsmat du skal spise. Spansken går framover, men snakkinga er ikke på topp enda. Har
kasta meg ut i det å begynt å snakke for har vært litt skeptisk på å si ting feil, men man lærer
av sine feil vettu. Angående forståelse så går det enda bedre. De kan snakke til meg på spansk
å jeg forstår som regel det meste de forteller meg, så dette blir knall bra. Det har allerede gått
2 måneder og det føles ut som det var i går jeg kom til Costa Rica. Tida når man er her går
veldig fort så jeg må lære mens jeg kan.
Denne Familien har vært helt fantastisk, det blir trist å dra fra de, men sånn er utvekslingen.
Har sagt jeg skal komme tilbake på besøk når jeg har ferie i oktober da så da ble det bra igjen.
De har tatt veldig godt vare på meg å lært meg veldig mye.
Mennå skal jeg da dra videre til ny landsdel: Guanacaste og ny familie.
Det står ikke så mye om den første familien her, men det er pågrunn av at det har vært veldig
mye mere aktivitet til den andre familien mye pågrunn av at den første familien bodde langt
oppi fjellet å hadde ikke noen bil. Så det ble liksom aldri noen turer.
Men har Opplevd veldig mye de 2 første månedene mine her i Costa Rica.

Har vært å badet i elvene, krokodille safari, vært på flere forskjellige strender å sett mye
forskjellig.
Her ligger temperaturen på mellom 20 og 35 grader om dagene, så det å ta bare en dusj om
dagene er helt utelukket.
Jeg har det helt fantastisk selv om jeg selvfølgelig savner folket hjemme så går tiden veldig
fort. Har allerede vært her i 2 måneder selv om det føles ut som det var i går jeg kom til Costa
Rica.
Pura vida

Reisebrev fra Maren Louise Fløistad,
fra Norge til Skottland og England 2012
Leserbrev fra sommeren 2012 - Sommeren jeg for 2.gang reiste ut som IFYE
Først vil jeg fortelle litt om det å være IFYE; det er morsomt, lærerikt, minner for livet og
kanskje også venner for livet. Jeg var så heldig at jeg fikk reise ut for andre gang. Fikk du
ikke første valget da du reise, eller hadde du det så bra at du drømmer om å reise igjen? Søk
da vel!
Og dere som ikke har vært ute og reist ennå: kom dere i gang, skriv søknaden og send den inn
til fylket ditt med en gang! Fristen for å søke er 15.november, men hvorfor vente? Uansett
hvor du reiser eller hvor lenge du blir borte er dette en opplevelse for livet. Det er mulig å
endre lengden på oppholdet i de fleste landene hvis du syns oppholdet varer for lenge.
For mer info kan du ta kontakt med noen av oss som har vært ute og reist, 4H Norge eller
NIFYEA. Se nettsidene til 4H: http://www.4h.no/Om-4H/Internasjonalt/IFYE/ for info og
søknadskjema.
Jeg reiste til Skottland/England og bodde hos fire familier, i tillegg bodde jeg noen dager i
Edinburgh i forbindelse med YF arrangementer der og jeg tilbrakte to dager i London før jeg
reise hjem til Norge. YF står for Young Farmes og er Storbritannias svar på 4H, en
landbruksorganisasjon som er litt annerledes bygd opp, men som står for de samme verdiene
som 4H.
Skottland
Jeg begynte oppholdet mitt med to uker i Skottland, her skjedde det noe hele tiden! Jeg startet
i Edinburgh 11.juni der det begynte med noen dag sammen med alle de andre innreisende. Vi
var på gårdsbesøk, offisielle middager med forskjellige Young Farmeres avdelinger, et
potetpakkeri, og Edinburgh Zoo, en flott dyrepark med bl.a to pandaer.
Så gikk turen til min første vertsfamilie i en liten landsby i nærheten av Clascow. Her bodde
jeg i 3 dager sammen med familien på 5, to hunder og Harry, en annen IFYE fra Wales.
Familien hadde en gård med 230 melkekuer. De holdt på å bygge nytt fjøs med robotmelking
og plass til 300 kuer. I tillegg hadde broren til vertsfar en gård med kjøttfe.
Under oppholdet besøkte vi Whitelee Vindmøllepark, der var det laget stier rundt i parken og
mange brukte området til å gå turer. Det var ca. 300 vindmøller som strakk seg så langt man
kunne se. Vi tok en liten tur til Clascow og var med på Young Farmes møter. Vi reiste til
Robert Burns (1759-1796) museet, han er en kjent dikter og en av Skottlands mest kjente
personer.

Vi ble tatt med til Stirling Castle en dag, dette var en fantastisk opplevelse og det flotteste
slottet jeg så under oppholdet. Anbefales til alle som skal reise over til Skottland. Det var her
William Wallace sloss mot engelskmennene. Vi var med på en guidet tur på slottet og fikk
klar beskjed om at filmen Braveheart hadde en lang rekke historiske fakta feil, men at det i
utgangspunktet var her slaget fant sted. Slaget fant sted på ei myr, ingen skotske bønder
brukte kilt på den tiden, og ansikts maling var noe fotball fans begynte med på 1900-tallet.
Slotter fremstår i hovedsak slik det gjorde på 15- og 1600 tallet, da Mary Queen of Scots, og
etter henne Henry V bodde her. De store slottssalene er pusset opp og er fulle av stoffer,
farger og flott utsmykning.
Neste vertsfamilie bodde i nærheten av Perth, her var jeg i 4 dager. Vi var 7 IFYEr i området
og vi var sammen på alle turene vi tok. Vi reiste opp i highlandsområdet til et fjell kalt
Cairngorm Mountain. Det gikk togbane opp til et lite museum og en kafe på toppen. Om
sommeren var det turgåere der og om vinteren var det stort skisted. Flott utsikt, var ikke helt
ulikt viddene i Norge.
Vi besøkte The Famous Grouse, Skottlands eldste destilleri. Mye av prosessene gjøres fortsatt
på gamlemåten, og det er lite moderne teknologi i destilleriet. Vi var på eksteriørdømming av
melkekuer, hvor jeg klarte og komme på 2.plass i åpen klasse. Vi så Falkirk Wheel, en
kjempe stor maskin som tar kanalbåter opp nesten 35 meter. Vi avsluttet oppholdet med å
være med å se på saueklipping.
Tilbake i Edinburgh og hostel i 3 dager. Vi hadde fått billetter til The Royal Highland
Show(RHS) av Young Farmes. RHS er en kjempestor landbruksmesse over fire dager. I 2011
var det innom 183.000 personer. Her var det utstillinger og salg av det meste, kunst, smykker,
fôr, maskiner og ikke minst dyr. Det meste av helgen var viet til å se på sprangridning,
utstilling og dømming av sauer, hester, okser og melkekuer. Var en utrolig opplevelse og få
være med på noe så stort. Fikk også tatt meg en sightsing runde i Edinburgh. Byen er del i en
gammel og en ny del. Gikk også på Skottlands nasjonalmuseum hvor det var en stor utstilling
om Skottlands historie.

England
Så går turen nedover til England med tog. Møtte min 3.vertsfamilie i Kendal. De drev med
eggproduksjon og hadde 24.000 frittgående høns fordelt på to fjøs. Butikkjeden som kjøpte
eggene hadde gitt familien penger til å plante trær på jordene der hønsene gikk for å kunne si
at de solgte egg fra frittgående skogshøns. De bodde i et flott landbruksområdet og vi gikk
masse turer. Reiste til Blackpool, på fjelltur, turistbyen Bowness, båttur på innsjøen
Windermere, Beatrix Potter museum, uglepark, tur med damplokomotiv, og nok et slott. Og et
helt utrolig uvær vi havnet oppi en dag vi skulle på tur, vi kom nesten ikke hjem for mye av
veiene var oversvømte i løpet av en time.
Så bar turen sørover til Coventry og møtehelg med Young Farmers England. På grunn av
uværet ble det vanskelig å komme seg sørover med toget. Jeg måtte bytte tog flere ganger og
kom frem to timer for sent. Vi var 4 IFYEr som skulle være der. På lørdag ble vi sent avgårde
til Warwick Castle så vi skulle slippe å være på møte. Var et slott fra 914- The Earls of
Warwick bodde på slottet frem til 1978. Etter dette er slottet restaurert og blitt mer en
fornøyelsespark. Forskjellige utstillinger med voksmennesker, historiefortelling, skrekkjeller,
park med slagsboder, og oppvisninger.
Søndag var vi med på møtet frem til avreise til neste vertsfamilie.

Siste vertsfamilie bodde i Shrewsbury. De hadde noen kjøttfe, men visste ikke hvor mye
lengre de ville holde på med gårdsdrift. Familien bestod av mor, far, og fire jenter. De bodde
ti minutter fra grensen til Wales så vi reiste over et par ganger for å se på slott. Vi var på
Powis Castle, der gikk vi rundt i den enorme hagen som hørte til, og vi var også på Harlech
Castle ute ved kysten, var en flott opplevelse, et veldig fint slott til å være en ruin. På vei hjem
kjørte vi over fjellene nord i Wales.
Det sluttet aldri helt å regne så vi fant ut vi måtte gjøre noe innendørs og endte med å reise i
en safariepark, sånn man kjører igjennom med bil, masse spennende dyr og de kom helt opp
til bilen mange av dem. Nevner noen: nesehorn, hvite løver, tigere, kuer, antiloper og
kameler.
Så kom dagen en stor drøm gikk i oppfyllelse, jeg skulle få lov å reise opp til Manchester og
gå på Old Trafford. Vi fikk se museet med gamle drakter, pokalene og andre godbiter. Vi fikk
gå ut gjennom spillertunellen, sitte på spillertribuen, og være i spillergarderoben. Selv om det
ikke var kampdag ble det en flott opplevelse.
Var også her på flere young farmes møter. Grilling, sportsdag og utflukt til en besøksgård.
Avsluttet oppholdet med to dager i London på ferie. Var med på sightsingbuss og følte jeg
fikk sett det meste av London som Big Ben, parlamentet, Westminister Abby, Bukinghem
Palace, mye arkitektur og flotte parker.

Reisebrev fra Malin Thoug,
fra Norge til Montana, USA 2012
Sammendrag av reisebrev
Jeg er den nokså uerfarne Malin Thoug på 20 år, fra lille Trysil. Jeg har bodd hos et eldre par i
Wibaux på en liten gård med grønnsakshage, høner, hester, griser, sauer, kuer, x antall katter
og en hund. Gården ligger avsides til med 5 minutters kjøretur til sentrum. Både vertsmor og
far er fortsatt i jobb.
Det å stå opp klokka 7 om morgenen og spise
pannekaker med sirup på, har blitt en del av min
hverdag. Etter frokost trenger både dyr og
grønsakshage stell og dagene blir fort borte. Det
var nok det med dyr jeg gruet meg mest til da jeg
dro over dammen. Jeg har i hele mitt liv unngått
beist med mer enn 2 bein og har fortsatt litt
problemer med å holde meg rolig når hestene
prøver a spise blomstene i håret mitt. Men jeg har
lært at jeg kan kose med. Jeg har klappa hesten og
sauen mange ganger helt alene. Jeg husker godt
mitt første klapp på hesten, da jeg mata lammene
med tåteflaske, da grisene og lammene ble kastrert
og sist men ikke minst; alle forsøkene på å få merrene gravide.
Det er mange ting jeg kan trekke fram som minneverdige og det er ikke så enkelt. Men at jeg
feiret Independence Day 4.juli, for amerikanerne med parader, fyrverkeri, softball, BBQ og
mini hjemmekonsert må være av det største. Og at jeg har vært på bomp’n’run. Og jeg har
feiret 70 års dagen til vertsmor med gigantiske kaker! Når gigantiske kaker har blitt sagt så
kan jeg meddele at maten er veldig søt og ellers lite krydret. Men jeg kan ikke si at jeg sulter!
Alt i alt har jeg hatt en suveren opplevelse 3 ukene jeg var i Wibaux. Og det blir vemodig å
dra fra dem.
Neste stopp på den fantastiske reisen er Bozeman 4H-erne skal på Congress(ala innendørs
leir). Det som er spesielt i år er at Montana 4H er 100 år i år. Alle IFYE-ene som er i Montana
på utveksling var samlet på Congress. Det var übersosialt og veldig koselig å se igjen alle
sammen og bli enda bedre kjent med dem. Som andre leiraktige hendelser, varte det ikke så
lenge som man kunne ønske - og vips satt jeg på bussen tilbake til min neste familie. Denne
gangen skulle jeg et par timer lenger nord, til Fairview. Fairview er en liten by som er delt
mellom to stater, Montana og North Dakota.
Familien min var en herlig gjeng på 4. Kyle,
Julie og ungene Grace (13) og Anna (11) bor
på en minigård. De har slekt fra Norge på
begge sider. Og oldemor kunne prate flytende
norsk og synge både “Ja, vi elsker”, “Du
gamla, du fria” og salmer for meg. Dette rørte
meg til tårer.

Dagene var fylt med sprell og masse moro. Jeg lærte jentene å strikke, og hjalp dem med
symaskina. Symaskina brukte de for å lage prosjektene sine til fair. Fair er amerikanernes svar
på høstfest. Og ALLE, hele byen er med.
Jeg var i kirken opptil flere ganger i denne familien. Jeg overnattet hos Pastorens familie, etter
en bibelskole vi hadde hatt tidligere på kvelden. Det var interessant og vi diskuterte bibelen,
og jeg hadde miniforedrag om Norge for de fremmøtte.
Jeg red på hest for første gang i mitt liv. Jeg har vært mer utenfor min komfortsone noen
gang. Å sitte oppe på en gigantisk hest og dingle med beina er ikke bare bare! PUH. Men jeg
klarte det og er allverdens stolt av meg selv.
Denne familien har vært fabelaktig. Jeg har lært så mye, og fått noen fantastiske minner fra
Fairview.
Denne gangen har jeg tatt toget til min neste
familie. En 7 timer lang tur og jeg har havnet
omtrent midt I Montana. Byen er Galata og
har 26 innbyggere 27 med meg. Det er ikke
store plassen men kirke, hotell, postkontor,
skole, og samfunnshus det har dem. Jeg er
forøvrig nabo med de 3 sistnevnte.
Familien består av Vertsmor og far og
søster(21) som sitter i rullestol. I løpet av
første uke hadde jeg vært på høsting av bygg
og hvete, strikket et skjerf og vært på
babyshover. Jeg hadde møtt igjen noen
gamle kjente fra congress og hadde kost meg
masse. Neste uke kom og vi dro til a’tante med familie. Der var jeg å lagde lys og kjørte 4
hjuling og ble godt kjent. Så var det bare en uke igjen hos tredje vertsfamilie. Jeg fikk være
med å høste igjen, og når helga kom dro
vi til Glacier park, som er Montanas
svar på Norge. Og så kom den store
dagen jeg skulle på fotballkamp,
søskenbarna mine spilte og vi grusa det
andre laget. Super artig.
Også var det tid for å besøke den siste
familien min. Vertsmor og søster kjørte
meg. Jeg og min nye vertsmor dro på
sightseeing og knytta bånd før vi dro på
teaterforestilling. Vi kom hjem og sto
vertsfar å venta på oss.

Neste dag får jeg også møte vertsbror(2). I tillegg til min vertsbror ble det utover dagen og
uka flere smårollinger å passe på fordi vertsmor er barnevakt. Herlighet som jeg koste meg
med de skjønne trolla. Men til tross for unger i huset hele dagen rakk vi enda å spise middag i
Canada en dag, og kose oss masse.
Uka gikk fort å det var klart for internasjonalfest dette skulle være en slags avskjedsfest for
meg og James som hadde vært IFYE-er hos dem. Der møttes alle fra bygda og alle tok med
seg ting fra deres eget land. Jeg prøvde å lage brød, men på grunn av litt misforståelser og
forandringer i oppskrifta hadde vertsfar og James trommekorps etter festen.
Lørdagen kom og vertsmor skulle ta med vertsbror, James og meg til Billings for å bruke de
siste dagene i storbyen før vi dro hjemover. Det ble selvfølgelig masse shopping og vi dro på
drive-in move og så Ted, vi tok en dagstur i Yellowstone. Og vips så satt jeg på flyet på vei
hjem til Norge.
3 måneder ble borte, folk jeg har knyttet bånd med ser jeg kanskje aldri igjen, men jeg har
minner som vil være der for alltid! Og tro meg jeg skal tilbake!

