
      

Nyhetsbrev nr 3, november 2022, Svenska IFYE-klubben 

IFYE-klubben hade sitt årsmöte och höstträff i Vännäs i Västerbotten, första helgen i 

oktober. Vi var totalt 50 deltagare som redan på fredagskvällen fick en engagerad 

information om ”Skogens betydelse i klimatomställningen” av Norra Skogs Vd. Åke 

Sandström inledde. Därefter bjöd Norra Skog på middagen.  På lördagsmorgonen startade vi 

med att besöka ett spinnrocksmuseum i en gammal frikyrka. Därefter besökte vi ett par, som 

för 5 år sedan flyttade från Lichtenstein, till Vännäs för att driva en mjölkgård med 120 kor.  

Därefter var det dags att träffa syskonen Britta, Karin och Tomas Ågren, som samtliga har 

varit IFYE. Vi bjöds på en fantastisk hemlagad Nikkalouktasoppa, i en gammal gedigen lada 

och därefter var det dags att få höra berättelsen om Tomas och hans hustrus företag – 

Glassbonden. Givetvis fick vi smaka så mycket glass vi orkade! Mätta och belåtna åkte vi 

tillbaka till kursgården för att hålla årsmöte.  

Efter årsmötet var det dags för middag och i samband med den så uppmärksammade vi att 

IFYE-klubben firade 70 år. Vi uppmärksammade flera IFYE-jubilarer – Alf och Ruth Johansson, 

60 år som IFYE, Birgitta Sigfridsson och Lennart Lindqvist 55 år som IFYE och Anders Rehn 50 

år som IFYE. Vi uppmärksammade även yngre som varit IFYE i 30, 35 och 45 år.  

Det var flera tidigare ordförande för klubben på plats: Sven-Olof Birgersson, 

hedersordförande, Lennart Lindqvist, Ann-Britt Karlsson, Tomas Ågren, Marianne Revai 

Karlsson, Torgny Nilsson och Jörgen Andersson.  

Vi uppmärksammade även att Lennart Lindqvist och Anna Persson, har representerat Sverige 

som presidenter för Europeiska IFYE-klubben samt Birgitta Sigfridsson som vice president.  

Det är totalt 405 4H-are som fått möjligheten att åka som IFYE sedan de första åkte 1949.  

Givetvis åt vi jubileumstårta för att fira allt detta.  

     
På söndagsförmiddagen hann vi med ytterligare besök innan bussen vände söderut igen.  

http://ifye.nu/news_1.html


Tack till Gunnar Forsgren och övriga Västerbottningar och tack till Thomas Johansson och 

Lennart Antonsson, för att ni rattade bussen, så tryggt och säkert! 

Till styrelse för 71:a verksamhetsåret valdes: 

Ordförande Kristina Karlsson kristina.i.karlsson@outlook.com 0706-665691 

 Fia (Ann-Sofie) Ihrfors fiaihrfors@hotmail.com 0731-816753 

 Jörgen Andersson jorgen.forlanda@gmail.com 0708-121262 

 Gunnar Forsgren gunnar.forsgren@gmail.com 0703-873444 

 Karl-Eric Nilsson karleric53@gmail.com 0706-447158 

 Annemarie Aeberhard thomas.lunnag@blixtmail.se  0702-556500 

    

Ersättare Thomas Johansson thomas.lunnag@blixtmail.se  0708-720333 

 Sara Lagerstedt sarkatla83@hotmail.com 0737-284315 

 Fanny Larsson-Auna fannylarssonauna@gmail.com 0727-018506 

 

Årsmötet beslutade att ansöka hos Europeiska IFYE-klubben om att Sverige skall få vara värd 

för den Europeiska konferensen 2027.  

Gotlänningarna inbjöd alla till Gotland för 2023 års höstträff och årsmöte.  

Inkommande och utresande IFYEs 2023 samt behov av värdfamiljer 

Glädjande kan jag konstatera att klubben fått in sju ansökningar om att få åka som IFYE 

under 2023. Styrelsen kommer att göra urvalet av de tre som får möjlighet att åka den 28 

november.  

Vi kommer att ta emot tre inkommande IFYEs under 2023 och är tacksamma förhjälp med 

att skaffa värdfamiljer för dessa. Vi har några stycken men behöver ytterligare familjer.  

 

63:e Europeiska konferensen och 12:e Världskonferensen 2023  

Den 27 augusti – 3 september i Velden, Österrike                           

Läs mer på: www.ifye.at 

Anmälan öppnar tidigast i januari 2023.  

Det är begränsat antal platser – ca 290 bäddar, så anmäl dig i              

god tid! 

  

Jag vill avsluta med att önska Er Alla en God Jul och ett Gott Nytt År! 

Kristina Karlsson 

Ordförande, Svenska IFYE-klubben     

Ps. Nästa nyhetsbrev beräknas att skickas i slutet av januari 2023. Ds 
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