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Äntligen! 

Äntligen är sommaren här, efter en lång, kall och seg vinter 

dök till slut sommaren upp, våren verkade kung Bore 

glömma bort på vägen och i mina trakter såddes det mesta 

på tjälen. Med värmen och solens hjälp har grödorna börjat 

skjuta upp och nu behöver vi väl egentligen ett avbrott i 

värmen med lite rejält regnande, även om det gärna får 

komma nattetid och fortsätta vara sommar på dagarna!  

I Svenska IAEA-klubben går jobbet vidare för att ge fler 

ungdomar möjlighet att uppleva världens bästa trainee  

program. I slutet av april hade vi vårat årsmöte i samband 

med ett mycket uppskattat utreseseminarium. Vi hade 11 

intresserade ungdomar varav 8 redan nu är klara för att 

bege sig iväg till Australien och nya Zeeland till hösten och 

de övriga tre planerar att åka till nästa år.  (Forts s.2) 
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”Det ökade antalet ansökningar in till Sverige ställer högre krav på vår organisation, 
vi behöver all hjälp vi kan få att bygga upp ett nätverk av bra och intressanta  
värdfamiljer”  

uppsving i antalet ansökningar, globalt i allmänhet och till  

Sverige i synnerhet.  

Det ökade antalet ansökningar in till Sverige ställer högre krav 

på vår organisation, vi behöver all hjälp vi kan få att bygga upp 

ett nätverk av bra och intressanta värdfamiljer. Samtidigt  

behövs kontaktpersoner för praktikanter placerade i Sverige 

och en pålitlig intervjulista så att vi kan intervjua både nya 

värdfamiljer samt de utresande trainees som vill åka ut på 

äventyr från Sverige. Vi anser att potentialen finns för att vi år-

ligen skall kunna ta emot 20-25 trainees i Sverige och skicka ut 

minst 50. För att klara detta behöver strukturen i klubbens ar-

bete förändras och förnyas, styrelsen har fått tre nya ledamöter, 

festkommittén har inrättats och arbetet går verkligen framåt.  

Vi har två vakanta platser i styrelsen på suppleantnivå, om nån 

känner sig manad att vara med och föra Svenska IAEA-klubben 

och Agriventure Global framåt i utvecklingen är ni  hjärtligt  

välkomna att höra av er till undertecknad! (Forts s.3)  

Vi avslutade kvällen i sedvanlig ordning med middag och trevligt umgänge och flera av de  

blivande medlemmarna valde att stanna kvar vilket var mycket trevligt! 

Fokus under 2013 har vi valt att rikta in på medlemsnytta och fler roliga aktiviteter. Till följd av 

detta har vi inrättat en festkommitté som består av tidigare styrelsemedlemmar. Festkommittén 

kommer att rikta in arbetet på att arrangera våra sociala träffar och fester. Vi hoppas att genom 

detta steg kunna fokusera styrelsearbetet på att få en bättre struktur i vårt medlemsregister där 

mycket de senaste åren inte riktigt fungerat som vi önskar. I skrivande stund är vi återigen en 

bit över 50 betalande medlemmar vilket är glädjande då det fortsatt ger oss möjlighet att sitta 

kvar i den internationella medlemsorganisationen vilket är en nödvändighet för vår överlevnad. 

Vår strävan är att öka medlemsantalet och framförallt att få fler aktiva medlemmar. Svenska 

klubben är en essentiell del av Agriventure Globals verksamhet i Sverige och de upplever ett  

Du har väl inte glömt att 

betala  

medlemsavgift? 

82 33 83—5 

Svenska IAEA-klubben 

1 år 250 kr 

5 år 1 100 kr 

Ange namn, adress, 

e-post 

OBS! Om du har ändrat 

adress, mejla din nya till: 

medlem@svenskaiaea.se 

__________________ 

Glöm inte att besöka vår 

 hemsida för senaste nytt! 

www.svenskaiaea.se 
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Till nästa år behöver vi även förnya och föryngra styrelsen 

ytterligare, både nationellt och internationellt engagemang 

behövs och nya ansikten i organisationen välkomnas  

hjärtligt!  

 

Internationellt har vi i år haft konferens i Rotoroua, Nya 

Zeeland, detta evenemang var otroligt lyckat och alla  

inblandade känner en positiv anda inför IAEA och  

Agriventure Globals framtid!  

Med detta skulle jag vilja säga att IAEA är och förblir en 

helt fantastisk organisation, alla som någonsin rest med 

IAEA är del av något speciellt, ingenstans har jag hittat den 

gemenskap och glädje som genomstrålar organisationen. 

Den stolthet som vi har över vårt traineeprogram är  

befogad och tillsammans kan vi göra det ännu bättre och 

ge många unga människor samma möjlighet till livets 

största äventyr som vi själva en gång hade. Hoppas få se er 

alla hos Fredrik och Ulla på Åby gård i augusti, då skall vi 

fira ytterligare ett lyckat år i IAEA:s historia!  

Glad sommar! 

 

 

Andreas Sorby  

Ordf. samt internationell  

representant.  

TIPSA VÄNNER OCH  

BEKANTA OM VÅRA  

AKTUELLA  

PROGRAM! 

 

FLEXIBLA PROGRAM 

FINNS TILL SAMTLIGA  

LÄNDER 

 

WWW.AGRIVENTURE.COM 

_________________ 

VILL DU BLI  

INTERVJUARE? 

Svenska IAEA-klubben är i 
behov av fler frivilliga som 
kan tänka sig att  
intervjua utresande. Kan du 
tänka dig att hjälpa till? Hör 
av dig till ordförande och vice 
ordförande   
Andreas Sorby och Håkan 
Alfredsson på  
interview@svenskaiaea.se 
och skicka namn samt adress 

så ger vi dig  

vidare instruktioner. 

Detta är ett kul sätt att hjälpa 

andra att få en bra start på sin 

utresa! 
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Nu aktuella Avresa 

Nya Zeeland Augusti 

Australien September 

Kanada  Februari 

USA  Februari 
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Welcome to a traditional Swedish IAEA  

Crayfish party the 10 of August 

The Swedish alumni and hosts Ulla & Fredrik Johansson welcome you! 

Do you want to participate in one of the traditional Swedish parties? Want to enjoy a nice, warm summer 
evening? Bring all your friends and join us! 

The Crayfish party will be held at Åby Gård, Knivsta 

 

Saturday: 14:00 “Fika” A traditional Swedish coffee 

  14:30 Visit the farm “Åby Gård and their meat shop” 

  16:00 Swedish alumni Games 

  18:30 Party including crayfish with a traditional Swedish snaps! 

    BBQ 

    Dance all night and share our Agriventure experience 

Sunday: 08:00 Breakfast and clean the house for the next guests J 

    Nice trip back home after a very good weekend 

Cost for the weekend  is 350kr ( Beer not included ) 

 Coffee & Cake 

 Crayfish & BBQ dinner (with meat from the farm) 

 Basic accommodation (bring sleeping bag and mat) or tent 

 Breakfast Sunday morning 

Sign up to e-mail: 
 party@svenskaiaea.se 

We are happy if you sign up no later than 11 of July. Please also indicate your name, mobile no, were you travel from, when you  

expect to arrive and if you come with car or train. You pay at arrival. This party is of course open for other friends that are not  

members, but we need your notifications in advance for everybody that is coming! 

Helena and Mattias is hosts for the weekend. Contact all of us on e-mail: party@svenskaiaea.se 

Call Mattias to: +46 70 312 51 35 

Getting there by By Car: Drive on The “E4” to “Knivsta” north of Stockholm and south of “Uppsala” 

Exit at exit no. 184. Drive towards “Norrtelje” road no. 77 drive 12,8 km 

In the roundabout turn left towards “Almunge” road no. 273 drive 100m 

Turn right towards “Åby Gårdsbutik 1” (with sign) drive 400m  

Turn left towards “Åby Gårdsbutik 1”    Now you are at Åby Gård find some Agriventure Alumni 

Getting there by Train: Go by train to “ Knivsta” We'll pick you up at the station no later than 13:00 

GPS position: WGS 84 decimal (lat, lon): 59.75369, 18.04965, RT90: 6628134, 1626158, 

SWEREF99 TM: 6627921, 671325 

See map and visit the farm home page www.abygard.se or ask when you sign up. 

Welcome!!! 

mailto:party@svenskaiaea.se
http://www.abygard.se
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”Nu har vi 

startat en ny 

tradition 

med  

påskormar 

– eftersom 

de också 

lägger ägg” 

 
 
 
 
 
 
 
“En annan 

ny tradition 

för mig är 

kosläpp” 

 
 
 

Kirsti Bell, en kanadensare i Dalarna 

  

Jag ska försöka skriva på svenska,  

hoppas ni förstår!  

Jag kommer från en spannmålsgård i 

Alberta, Canada, mellan Alberta’s praries 

och Badlands. Vi hade köttkor i 18 år, 

men vi sålde dem för två år sen. I juni 

2012 var jag klar med gymnasium och 

jag ville göra något nytt. Jag ville se mig 

omkring och lära mig nya saker – och ett nytt språk. Så jag sökte till 

IAEA, inte Sverige specifikt, men Europa. Nu är jag är jätteglad att jag 

kom till Sverige – det är så vackert och roligt. Jag tror att jag har lärt 

mig mer sen jag kom hit än vad jag har lärt mig i skolan! 

 

När jag kommer till Sverige i november såg jag mjölkkor och en mjölk-

gård för första gången. Det var jättekul. Gården jag kom till har en 

mjölkrobot för 65 kossor. Jag bor i Fornby, Dalarna med familjen Pe-

tersson. Jag har inte bara lärt mig om mjölk, och kossor, men också om 

små barn. Det är väldigt roligt! Peterssons är väldigt hjälpfulla med allt. 

De ha också varit praktikanter och vet mycket om hur det är. Dom är 

jättebra turistguider och har lärt mig mycket om Sverige – och allting!  

Jag har sett många svenska traditioner. Det finns så många och alla är 

så trevliga! Lucia och jul var mina första helgdagar. Dem är så fina med 

så många ljus – och jätte gott julbord. Jag tycker det är jätte kul att ha 

många små helger också – som vårfrudag och namnsdag. Det är extra 

speciellt när man flaggar – då vet alla att det är en speciell dag! Påsk är 

väldigt roligt också. Nu har vi startat en ny tradition med påskormar – 

eftersom dem också lägger ägg. En annan ny tradition för mig är 

kosläpp. (Forts s.6) 

Kirsti Bell 
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Jag tycker om svensk mat. Från smörgås till julbord, allt är jätte gott. Där finns så mycket olika 

sorter och god blandning. Jag har provat många ny maträtter för första gången. Jag fick en 

svensk kokbok, så jag kan försöka att göra mat själv. Det ska bli jätte kul, men det kanske inte 

blir så gott när jag är kock!! Jag tycker att det är så kul att svenskar gör så mycket med vilda bär 

och frukt. Jag är nyfiken på hur man ska konservera och göra sommarmat! 

Vintern i Sverige är ett "Winter Wonderland“ - så fint!! Och nu när våren kommer är det är så 

fint och färskt. Alla blommor är jätte fina och luktar så bra! Det är nytt för mig att se så många 

gröna träd! Jag är inte van med så mycket träd och skog.  

Snart ska vi ha den första ensilageskörden, det är också nytt för mig. Jag är väldigt nyfiken på 

hur det kommer vara. Som jag förstår ska vi skörda hela sommaren! Jag tycker att det är jätte 

tidigt, därför att vi just har sått klart. Arbetet på åkern är väldigt ovant för mig. Att tömma av 

vatten från åkern och att ta bort sten gjorde vi inte på min gård i Kanada. Vi har ofta brist på 

vatten!  

Jag skulle åka hem i maj, men nu har jag bytt så jag ska åka hem i augusti och vara här under 

sommaren också. När jag åker tillbaka hem ska jag börja plugga i höst. Jag ska plugga till in-

genjör och hoppas på att få jobba med det i lantbruk.  

Mitt IAEA program har varit en stor, lärorik erfarenhet. Jag har lärt mig olika saker och provat 

många nya saker. Jag riktig uppskattar Sverige och familjen Petersson. Det har varit så kul och 

jag ser fram emot mer kul! 

Dalarna när det är 

som bäst! 
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Det var mycket som 

hände i Brittebo,  

Jönköping senast! 

Inte nog med ett  

traditionellt  

informationsseminarium 

så klämdes det in ett  

årsmöte och en fest på 

kvällen.  

Utlandspraktikanterna prövar 

på att paddla i sjön 

Välförtjänt fika 

Mei Hanyu från  

Japan  

Informationsseminarium Öl och chokladpudding? Vilken mix! 
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VÄRDGÅRDAR 
SÖKES! 
 
Svenska IAEA-
klubben håller just 
nu på med att 
strukturera upp 
nätverk som är 
viktiga för kärn-
verksamheten. 
 
Behovet av  

värdgårdar över 

hela landet har 

ökat. Kanske du 

eller någon annan 

alumni  kan ställa 

upp? Det brukar 

alltid vara ett  

åtagande som är 

roligt, stimulerande 

men framförallt 

bra! 

 

Kontakta Håkan 

Alfredsson (Vice 

ord) eller Lisa 

Holmström för  

anmälan eller  

information: 

hostfamily@ 

svenskaiaea.se 

Presentation av den nya  

styrelsemedlemmen Ewa 

Mitt namn är Ewa Selin och jag är ny i IAEA´s styrelse. Jag är 27 år 

och kommer från en gård utanför Västerås där vi har dikor, skog och 

fåruppfödning. Jag har ett stort intresse för djur och har tidigare  

jobbat som djurskötare på en grisgård innan jag 2008 bestämde mig 

för att plugga till Lantmästare. Det ska bli kul att få vara en del av  

styrelsen och att få inspirera andra till att ta steget och jobba  

utomlands!  

Då jag alltid haft en längtan efter att åka till Kanada och jobba på en 

ranch, så bestämde jag mig efter plugg och jobb att jag skulle åka. I 

april förra året packade jag min väska och for iväg till Kanada som 

trainee med Agriventure! Mitt intresse när det gäller rancharbete har 

alltid varit att lära mig mer om hur man driver och arbetar med  

boskap med hjälp av häst och hund och att få vara en del av ”cowboy” 

kulturen. Mina önskemål om att få jobba på en sådan gård uppfylldes 

och jag kom till en gård i nordvästra Saskatchewan där det fanns 350 

kor, ett tiotal hästar och hundar. Det var varierande arbete men det 

bestod mycket av att jobba med boskapen från hästryggen och jag för-

stod verkligen hur stort Kanada var när jag red upp för en stor kulle 

och när man kom upp kunde man se flera mil. Det var en härlig 

känsla!  (Forts s.9) 

En riktig cowboy i Kanada föser kor med häst 
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Hur tycker du 
Svenska IAEA-
klubben ska synas 
under 2013? 

Just nu håller den 
så kallade pr-
gruppen (en del av 
styrelsen) på med 
att uppdatera mål 
och innehåll för 
2013 år pr-plan. Vi 
är mycket  
intresserade om du 
har förslag, idéer 
eller kommentarer 
på hur vi ska  
marknadsföra  
klubben i Sverige så 
fler ungdomar får 
chansen att åka 
iväg! 

Skriv till: 
pr@svenskaiaea.se 

 

 

Boskapsarbete i Kanada skiljer sig en hel del från att hantera korna 

hemma i Sverige då dem hemma tillbringar vinterhalvåret inne i en hall 

där man kommer djuren närmare och vistas kring dem en stor del av  

tiden vilket nästan gör dem tama. I Kanada är allt mycket större och  

djuren vildare, vilket gör att man måste använda andra sätt när man 

hanterar dem, t. ex häst, hund och också fyrhjulingar används vid  

förflyttningar av djuren.  

Under min tid i Kanada var jag med om mycket intressanta saker och då 

såklart arbetet med boskapen från hästryggen men också till exempel 

skillnaderna mellan Sverige och Kanada när det gäller att föda upp nöt-

kreatur, dv. s djurlagar, miljö, märkningar, hur man säljer djuren, etc. 

Till exempel går all boskapen ute året runt.  En annan intressant och  

rolig upplevelse var livsstilen, de sociala händelserna bland ranchfolket 

och det enorma och fina landskapet Kanada har att erbjuda. En stor  

social händelse på våren var alla brännmärkningar av kalvar, så kallade 

”brandings”. Då åkte man runt till olika grannar och hjälpte varandra, 

sedan åt vi alla kvällsmat ihop vilket var riktigt trevligt. Alla  

brännmärkningar skedde med hjälp av häst och lasso. Roping 

(lassokastning) var något jag fick börja lära mig i Kanada och såklart  

följde en lasso med hem i bagaget för vidare träning! Ett annat populärt 

evenemang var rodeos som jag besökte flitigt! (Forts s.10) 

Oslagbara vyer! 
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Ewa ”cowboy” Selin 

 Jag gillade hela ”cowboy” livsstilen 

väldigt mycket. Vissa kvällar kunde 

vi åka iväg och träna roping och 

andra dagar red man över de stora 

betena för att kolla till djuren  

samtidigt som man kunde höra 

Coyotes (prärievargar) yla. Allt var 

så enormt stort och härligt och  

naturen var underbar! Och att vara 

runt folk som enbart pratar  

engelska gör att man själv är 

tvungen att bara prata engelska och 

det lär man sig mycket på. Detta är 

verkligen något jag kan  

rekommendera att göra, en rolig 

och bra erfarenhet!  

Adresslista styrelsen 2013 
Namn Adress Telefon Mejl       Titel Funktion 

Andreas  

Sorby 

Stensered 

Lundagärde 6 

513 97 Borgstena 

0706-
2499378 

  

andreas_sorby@hotmail.com Ordförande & 

internationell 

representant 

Övergripande 

ansvar &  

internationella  

kontakter 

Håkan  

Alfredsson 

Kjellbergsgatan 4A  

554 54 Jönköping 

  

0730-

222139 

h.alfredsson@telia.com Vice  

ordförande 

Ekonomi & 

värdgårdar 

Johan  

Eliasson 

Östra promenaden 

27  

602 43 Norrköping 

0707-

837287 

johan_eliasson@ovi.com Ledamot Newsletter, 

webb & PR 

Anton  

Liedgren 

Västra varvsgatan 

20A 

972 36 Luleå 

  

070-

3597340 

a_liedgren@hotmail.com Ledamot Newsletter & 

PR 

Ewa Selin  Gränsbo 101 

733 98 Ransta 

070– 

4324698 

ewaselin@hotmail.com Ledamot Newsletter & 

PR 

Carl-Fredrik 

Aberger 

Tränhammar 10 

725 95 Västerås 

  

073-

6763467 

cf.aberger@gmail.com Ledamot Newsletter & 

PR 

Fredrik  

Posse 

Wretens egendom  

541 94 Skövde 

070-

5917403 

wretens.egendom@gmail.com Ledamot Värdgårds 

representant 

Lisa  

Holmström 

Nygatan 5 D 

455 61 Dingle 

0735-

603817 

liisa@hotmail.com Ledamot Värdgårdar 

mailto:h.alfredsson@telia.com
mailto:johan_eliasson@ovi.com
mailto:a_liedgren@hotmail.com
mailto:andreas_sorby@hotmail.com
mailto:wretens.egendom@gmail.com
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Svenska IAEA-klubben 

newsletter juni 2013 
Nästa newsletter kommer under 

hösten! Vill du skriva om din resa 

med agriventure? Skriv till  

pr@svenskaiaea.se så får du den 

publicerad i nästa 

newsletter! 

PRAKTIKANTER I SVERIGE 2013 

Praktikant Värd 

Mathew David Curry (New Zeeland) 

Email: mat.curry@gmail.com 

 

Arrival: 1 February 

Departure: 1 December 

Ulla Larsson & Fredrik Johansson 

Åby gård, 741 95 Knivsta 

Tel. No: 0046 73 783 2767 

Email: aby.1@telia.com 

Kristi Ann Bell (Canada) 

Email: kabell@hotmail.ca 

Arrival: October 2012 

Departure: August 2013 

Kajsa & Karl-Johan Petersson 

Fornby Gård 108, 774 98 Horndal 

Tel. No: 0046 709 58 07 69 

Email: kajsa.petersson@gmail.com 

Victoria Louise Kyle (Canada) 

Email: vkyle@uoguelph.ca 

Arrival: May 2013 

Departure: August 2013 

Karin & Markus Westberg 

Hamra Norresgarde 310 

623 32 Burgsvik, Gotland 

Tel. No: 0046 707 226 569 

Email: karin@norrgarde.se 

Whitney Brooke Pottinger (Canada) 

Email: ianeshe36@yahoo.ca 

Arrival: May 2013 

Departure: November 2013 

Ulrika & Anders Nilsson 

Kåröd 150, 442 98 Kode 

Tel. No: 0046 303500 47 

Email: karod@telia.com 

Carey Fath (Canada) 

Email: carey_fath14@hotmail.com 

Arrival: May 2013 

Departure: November 2013 

Kristina & Bengt Samuelsson 

Stumsnäs Myrgatu 3, 795 95 Vikarbyn 

Tel. No: 0046 76 209 2097 

Email: kristina.pershagen@gmail.com 


