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Kompetanse for landbruk og bygder
 

Tlf. 33 36 32 10 / 93 23 06 46
www.grontfagsenter.no/snsvestfold

VESTFOLD

3072 Sande i Vestfold
Tlf. 91 78 22 78  www.re-maskin.no

postmaster@remaskin.no

Vestfold 
Landbrukstjenester SA

Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke, 
Tlf. 33 33 51 45 
postmaster@vlt.no

www.vlt.no 

• Landbruksvikarer
• Lærlinger
• Bemanning

Bli helgavløser
Vi søker 
ungdom 
over 15 år.

Ta kontakt

• Takrenner • Stigetrinn • Snøfangere 
• Beslag • Taksikring 

• Alt innen utvendig blikkenslagerarbeider
• Vi leverer for selvmontering

RE MASKIN ASRE MASKIN AS
CONTAINERUTLEIE-TRANSPORT-VINTERVEDLIKEHOLD

Sentralbord: 03158 
post@vestfold.norgesfor.no

Vestfoldmøllene ASFôr og utstyr til alle dyr!
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Alltid der for deg

EMPOWERING PEOPLE.

Alt i graving og transport
E-post: roy-a-s@online.no

3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70

Epost: post@dahlen-sag.no
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Lederen har ordet 
Etter ein travel og begivenhetsrik sommar er me kvart au-
geblink klare til å ta fatt på hausten. Det var eit vel gjen-
nomført Landsstevne i sommar. Tusen takk til alle og ein-
kvar som bidrog både lange dagar og seine kveldar. Det 
er moro å sjå at at dugnadsånden står så sterkt i bygde-
ungdomslaget, og at ein kan få til så mykje i lag.

I skrivande stund har eg akkurat vore på høstkurs saman 
med resten av fylkesstyret og alle lokallagsstyra. På høst-
kurset fekk lokallagsstyra ei helg på hotell, med opplæ-
ring i styre- og organisasjonsarbeid, bankettmiddag og 
hygge. Det er med andre ord gunstig å sitte i styret, så 
det anbefalast.

Utover hausten er det også mykje som skjer. Fyrst av alt 
Østafjellscupen den 20.-22. september, som me har sa-
man med Telemark og Buskerud. Det kan du ikkje gå glipp 
av. Noko anna du heller ikkje kan gå glipp av er NBUs 
Høstarrangement som er eit av NBUs sentrale arrange-
ment for heile landet. Det er 4.-6. oktober i Akershus.  I til-
legg til dette blir det mange større og mindre arrangement 
her i Vestfold i regi av lokallaga. Info om det som skjer finn 
du enten vidare uti dette bladet, på Facebook, eller ved å 
ta kontakt med meg eller nokon andre i styret.

Eg gledar meg til fortsettelsen, og det reknar eg med at 
de andre gjer au.
 

Me snakkast!

Jon Olav
Fylkesleiar

Utgiver:
Vestfold BU
Gjennestadtunet, hus C, 3160 Stokke

Redaktør:
Kathrine Skaug

Nettside:
www.nbu.no/Vestfold

Matriell sendes til:
Kathrine Skaug,
redaktor.vestfold@gmail.com 

Opplag: 
660 stk.

Grafisk produksjon:
Print Konsult Andebu AS

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no
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Lokallagsstyrene for 2019/2020
BOTNE OG HILLESTAD:

F.v.: Anniken Nordstrøm (øko-
nomi), Johanne Elida Kalager 
(styremedlem), Stian Rønning 
(nestleder), Patrick Kittelsen 
(styremedlem), Emil Johansen 
(tevling), Ruben Solberg (info), 
Martin Haugerud (fylkesstyret) og 
Eva-Linnea Halvorsen (leder)

LÅGENDALEN:

F.v.: Dagny Eline Hagen (info), 
Kathrine Skaug (økonomi), Tonje 
Skaug (tevling) og Åste Vaaden 
(styremedlem)
Ikke tilstede: 
Sara Finnerud Nilsen (leder), 
Kjersti Emilie Hagen (nestleder), 
Marte Kråkemo (kultur), Sindre 
Solberg (styremedlem) og Elise 
Wierød (styremedlem)

RE:

F.v.: Magnus B. Revaa (styre-
medlem), Susanne Røed Grom-
stad (info), Jørgen Kjærås Løvik 
(kultur), Ingvild Skjauff (vara) og 
Erlend Enerhaugen (tevling).
Ikke tilstede: Kristian Lunde (le-
der), Stine B. Revaa (nestleder), 
Silje Revheim (økonomi), Sanne 
Jensen (styremedlem) og Nils 
Kalager (vara)
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SANDE:

F.v.: Halvor Sommerstad (leder), 
Eirik Bonden (styremedlem), 
Johanne Lærum Espeseth (øko-
nomi), Sander Schou (tevling) og 
Håvard Bække (nestleder)
Ikke tilstede: Linda Jeanette Aa-
sen (økonomi) og Jenny Bonden 
(info)

STOKKE OG ANDEBU:

F.v.: Lars Bettum (styremedlem), 
Siri-Christine Dokka Gåsholt 
(nestleder), Magnus Rød (tevling), 
Madelen Gaasholt Gudbrandstuen 
(info), Ole Jørgen Rød (økonomi), 
Torine Gran (kultur), Kristian Au-
gust Bettum (styremedlem), Jenny 
Aske (leder) og Ole-Gunnar Rød 
(vara).
Ikke tilstede: Hanna Othilie 
Bjørnsdotter Brevik (vara)



6

VBU-NYTT

Hils på de nye lokallagslederne!
1. Hva driver du med?
2. Hvor lenge har du vært medlem i BU?
3. Hva er ditt beste BU-minne?
4. Hva forventer du av det neste BU-året?
5. Beskriv BU med 3 ord.

Kristian Lunde (23)

1. Jobber for Kjeldaas

2. 7 år.

3. Er for mange til å bare dra fram et.

4. Forventer mye aktivitet!

5. Jovialt, lærerikt og moro

Eva-Linnea Halvorsen (18)

1. Jeg går på skole i Sandefjord 
på en linje som heter 4S, samtidig 
som jeg er lærling på Rema 1000.

2. Jeg har vært medlem av BU i 
3 år

3. Årets Landsstevne hvor jeg 
møtte noen venner som jeg ikke 
har sett på 5 år, og vi satte oss 
ned, bare snakket, grillet og koste 
oss.

4. At det blir minst like bra som de 
andre. Jeg forventer ikke stort mer 
enn det, ettersom folkene som er 
med i BU er så hyggelige og fan-
tastiske at det blir et fint år uansett 
aktiviteter osv...

5. Hyggelig, morsomt og viktig.

Sara Finnerud Nilsen (17)

1. Starter på Re vgs helse og opp-
vekst, og jobber som avløser.

2. Har vært medlem i nesten et år 
nå.

3. Mitt beste bu-minne er Lands-
stevne i Hof sommeren 2019, fordi 
jeg fikk en del nye venner og det 
er veldig sosialt.

4. Håper på at det blir bra med 
arrangementer og mer erfaring 
innenfor ledervervet.

5. Sosialt, gøy og lærerikt.

Jenny Aske (23)

1. Jobber som livdyrformidler i 
Nortura

2. 7 år

3. Vanskelig valg, men det å være 
med og arrangere et så vellykka 
Landsstevne i Hof er det minnet 
jeg kommer til å ha lengst!

4. Masse morsomme arrange-
ment, og litt ekstra fokus på 
økt tevlingsaktivitet.

5. Norges største vennegjeng

Halvor Sommerstad (23)

1. Selvstendig næringsdrivende. 
Tømrer og maskinfører.

2. 6 år.

3. Landsstevne i Østfold i 2018.

4. Arrangementrikt år med mye 
moro!

5. Venner, samarbeid og fest.
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Tillitsvalgte i hele Vestfold samlet!
Mandag 6.mai var lokallagene og fylkesstyret i Vest-
fold samlet for å diskutere politiske saker og utveksle 
erfaringer.

Tekst: Kathrine Skaug
Foto: Johanne Lærum Espeseth

Hva mener egentlig Norges Bygdeungdomslag?
På møtet fikk vi besøk fra daværende leder i Norges 
Bygdeungdomslag, Tora Voll Dombu, som informerte 
oss om hva NBU sentralt jobber med. 

Videre jobbet vi med å diskutere og samle inn menin-
ger fra oss i Vestfold, når det gjelder bygdepolitiske 
saker. Dette ble gjort i alle fylker, for at NBU skal 
utforme felles meninger i aktuelle politiske saker NBU 
som organisasjon kan stå for.

Her var det diskusjon i blant annet hvilke muligheter 
og tilbud man bør ha på bygda, som for eksempel 
skole, barnehage, fritidsaktiviteter, butikker, tannlege, 

gamlehjem og helseordning. Og som NBU jobber 
mest for; aktivitet på bygda, ble det diskutert hva som 
skal til for at folk skal velge å bosette seg på bygda, i 
stede for å flytte til byer. 

Sammenslåing med Telemark eller ikke?
Bygdepolitisk nestleder i Telemark Bygdeungdomslag, 
Anne Snarteland var på plass for å snakke om 
Telemark BU sin situasjon. Gjennom dette styreåret 
jobber nemlig en gruppe bygdeungdom sammen om 
å finne den beste løsningen for Vestfold og Telemark 
BU fremover.

Spørsmålet blir på årsmøtet i februar om medlemme-
ne ønsker en sammenslåing av Vestfold og Telemark 
BU, eller om det vil bestå som nå.

Utveksling av arrangementer og erfaringer
Resten av møtet besto av informasjon om planlagte 
arrangementer, film fra sommerstevnet og utveksling 
av erfaringer lokallagene på tvers.



8

VBU-NYTT

HØSTKURS 
- engasjerte styremedlemmer på kurs!
Hver høst kurser vi lokallagene våre i lederskap, 
økonomi, tevling, kultur og mediehåndtering. 

Av: Ruben Solberg, Åste Vaaden, Johanne Lærum Espe-
seth, Susanne Røed Gromstad, Ingvild Skjauff, Madelen 
Gaasholt Gudbrandstuen og Kathrine Skaug

Helga 6. - 8.september holdt Vestfold Bygdeung-
domslag kurs for tillitsvalgte i lokallagene i Vestfold 
og Telemark. Målet er å kurse flinke styremedlemmer, 
slik at vi kan gi medlemmene våre et godt aktivitetstil-
bud på bygda. Kurset fant i år sted på Tyrifjord Hotell 
i Vikersund.

Kortkurs i swing og psykisk helse
I løpet av helga har de tillitsvalgte fått opplæring i 
vervene sine, i tillegg til to kortkurs. Fredag fikk alle 
opplæring i NBU sin historie og organisasjonsform 
etter erfaring. Lørdag var det kortkurs i swing eller i 
psykisk helse. 

Tradisjonell bankett
I tradisjonen tro arrangerte vi stilfull bankett. Her had-
de alle funnet finstasen for kvelden, og det ble servert 
tre retters middag. Vi ble tatt gjennom middagen med 
mye god mat, taler og mye allsang! Middagen avslut-
tet med polonese gjennom hotellets korridorer med et 
undrende publikum blant andre hotellgjester. Resten 
av kvelden bydde på swing og sang!
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1. Lokallag
2. Hvilken særdel har du deltatt på?
3. Hvilket kortkurs har du deltatt på?
4. Hva var det beste med helga?
5. Hva var det første du tenkte når du våknet på søndag?
6. Ble du kjent med noen nye denne helga?
7. Hvordan var maten og oppholdet?
8. Er du singel?

Lars Bettum (17)
1. Stokke og Andebu
2. Kultur
3. Swing
4. Bankett
5. Fem minutter til frokost! Sliten...
6. Ja, blei vel egentlig litt kjent med alle
7. Mat og oppholdet var perfekt!
8. Jeg er visst opptatt, beklager.

Edvard Bele Sæterbø (25)
1. Surnadal
2. Alle
3. Psykisk helse
4. Bankett
5. Jeg tenkte egg og bacon. Også så jeg på klokka og tenkte: oh shit, 
jeg har forsovet meg.
6. Om jeg har! Blitt kjent med ca 40 vestfoldinger.
7. Diiiiiigg. Oppholdet var prima!
8. I am a very single lady. Snap: edvardbele

Erlend Enerhaugen (17)
1. Re
2. Tevling
3. Swing
4. Bankettmiddagen
5. Å, vi skal på kurs og sånn. Formen var VELDIG bra!
6. Ja! Ganske mange egentlig!
7. Veldig bra, bortsett fra at jeg sov på sånn feltseng opplegg. Den var 
hard.
8. Single like a pringle. Erlend_2002 på snap!

Torunn Høyland (23)
1. Norsjø
2. Jeg har vært kursholder på økonomi
3. Holdt kortkurs om psykisk helse
4. Tequila! Synd hotellet gikk tom.
5. Kanskje jeg ikke skulle hatt så mye tequila… Fra 1-10 er formen 
kanskje på 4.
6. Ja, mange andre og meg selv.
7. Den var veldig god!
8. Opptatt.

Anniken Norstrøm (18)
1. Botne og Hillestad
2. Økonomi
3. Swing
4. Oppholdet har generelt vært veldig bra!
5. Nå er det bare å få på seg klærne. Sleten.
6. Ja, det gjorde jeg.
7. Den var generelt veldig bra, ganske fornøyd!
8. Singel. Snapchat: gardikken
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Sommerstevnet 2019
Helga 14.-16. juni var det duket for årets sommerstevne 
i Vestfold, som Sande Bygdeungdomslag arrangerte!

Tekst: Line Johannessen
Foto: Asbjørn Tollnes

Endelig var helgen kommet hvor Sande Bygdeung-
domslag inviterte hele Vestfold og omegn til sommer-
stevne, og det ble gjort etter beste evne. Etter mye 
planlegging og rigging stod plassen klar og folk kunne 
strømme på fredag ettermiddag.

God dansemusikk på kveldstid
På fredag var det konsert med Sondre Bamrud, og 
på lørdag var det bandet roSti som sto for musikken. 

Begge kvelder var det god musikk og kjente toner 
som runget ut i de sene nattetimer. Musikken bydde 
både på dans og allsang - noe som gjorde stemnin-
gen upåklagelig.

Tevlinger og god stemning
I løpet av helgen ble det tevlet i quiz, swing, spenna 
gæærn og eksteriørbedømming av sau. 

Vi kunne også konstatere at antall oppmøtte ikke 
avgjør stemning, men at de som møter opp skaper 
stemningen selv. Årets oppmøte på dette stevnet 
kunne virkelig lage godt liv og vi i Sande Bygdeung-
domslag vil gjerne takke de som møtte!
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Quiz
1. plass Martine Lærum Olsen, Petter Bøe 
 Hørtvedt og Marte Tveito
2. plass Petter Tobias Bettum og 
 Sondre Bamrud
3. plass Lars Ole Skjørdal, Martin Djupdal 
 Weum og Anniken Kalmoe

Swing
1. plass Jenny Bonden og René Myhren
2. plass Jenny Gjelstad og Jeanette Buar Dahl
3. plass Martine Lærum Olsen og Jørgen 
 Bonden

Spenna gæærn
1. plass Ole Jørgen Rød, Jenny Gjelstad, 
 Kristian Havaas og 
 Madelen Gaasholt Gudbrandstuen
2. plass Johanne Espeseth, Jørgen Bonden, 
 Jørgen Bjørnflaten 
 Lindmark og Marte Tveito
3. plass Jenny Bonden, Magnus Rød, 
 Petter Tobias Bettum, Petter Bøe 
 Hørtvedt og Lars Ole Skjørdal

Eksteriørbedømming av sau
1. plass Jeanette Buar Dahl
2. plass Lars Helge Kalmoe
3.plass Petter Bøe Hørtvedt
3.plass Marte Tveito

Kulturmønstring
1.plass Magnus Rød, Marte Tveito og 
 Martine Lærum Olsen
2.plass Jørgen Bjørnflaten Lindmark
3.plass Johanne Espeseth

Resultater:
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NBU redder verden litt…
Forsøpling av våre strender, grøftekanter, jorder, 
innsjøer og vassdrag er enorm. Den nasjonale stran-
dryddedagen fant sted lørdag 4.mai, som var en del av 
strandryddeuka som varer fra 29.april til 5.mai.

Strandryddedag i Botne/Hillestad BU

Botne og Hillestad Bygdeungdomslag inviterte til stran-
dryddedag mandag 29. april.

Tekst og foto: Jacqueline Krögerrecklenfort

Vi møtte opp for å rydde stranda i Melsomvik fri for 
søppel denne søndagen.  Overraskende nok fant vi 
ikke så mye søppel, til tross for at dette er en fin og 
populær strand om sommeren, men vi tok med oss 
det vi fant. 

Melsomvik og omegn vel hang seg også med på 
strandryddedagen vi hadde satt i gang og bidro sterkt 
på denne, noe vi setter stor pris på. De hadde i til-
legg dugnad på stranda, så det ble ryddig og fint når 
dagen var omme. 

Vi avsluttet med kaker, vafler og kaffe som de hadde 
ordnet. Tusen takk for samarbeidet denne dagen!

Vi redda verden “litt”!

Lørdag 4. mai var det duket for en av årets viktig-
ste dager - nemlig strandryddedagen.

Tekst: Line Johannessen
Foto: Svein Ivar Pedersen

Strandryddedagen er en dag hvor man virkelig kan gi 
noe tilbake, eller “ta” noe tilbake?

Dessverre er det nok mange som tenker at det de 
gjør er så lite og ubetydelig, men hvis vi alle gjør litt, 
så blir det utrolig mye til sammen. Så til tross for at 
det ikke var så mange oppmøtte som man håpet - ble 
det sanket utrolig mye søppel. De som deltok gjorde 
en mesterlig og god innsats!

Det er synd at man faktisk må samles for å plukke 
søppel i norsk natur, men
istedenfor å sutre over det tok vi hansker og poser 
fatt og gjorde noe med det.

Tusen takk til dere som deltok, dere er hverdagshel-
ter!
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Søppelplukking i 
Lågendalen!
Tekst: Dagny Eline Hagen
Foto: Kjersti Emilie Hagen

Lågendalen Bygdeungdomslag 
deltok på Strandryddeuka 2019 
som ble arrangert i regi av Hold 
Norge Rent. Vi ønsket å være 
med på dette for å sette fokus på 
miljø og klima, og vise hvordan vi 
kan gjøre verden litt bedre.

Torsdag 2.mai møttes vi derfor på 
Hogstvedt i Svarstad og plukket 
søppel langs jordekantene ved 
Damtjernveien. Resultatet ble 
mange sekker fulle med søppel!

Handler du i nærbutikken?
Tekst: Magnus Rød

Handler du på den lokale butikken når du handler? 
Dette er et spørsmål vi alle bør stille oss. Den lokale 
butikken må ha kunder for å kunne drive lønnsomhet. 
Vi må faktisk bruke lokalbutikken hele tiden, og ikke 
bare når vi har glemt ost til pizzaen på lørdagskvel-
den eller når vi skulle hatt poteter til middagen.

Bruk av lokalt næringsliv handler om så mye mer enn 
bare å handle mat. Alt som kan handles lokalt bør 
handles lokalt. En ting er at vi beholder butikker og 
annet nære der vi bor. En annen ting er at det gene-
rerer arbeidsplasser til lokale innbyggere. 

Sett i et større bilde - vi må benytte oss av tilbudene 
som finnes lokalt for at de skal fortsette å være der!
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Bilrebus på kryss og tvers i gamle Lardal!

Lågendalen Bygdeungdomslag samlet hele femti barn, 
ungdom og voksne til aktivitet og moro i Svarstad søn-
dag 12.mai.

Tekst og foto: Kathrine Skaug

Klokken er kvart på tolv søndag formiddag, og det er 
et kvarter til oppmøtetidspunkt for bilrebus i finværet. 
Ti biler og lag har allerede funnet veien til bygdas 
sentrum - både store og små! Blant deltakerne er 
store deler av Vestfold representert, fra både Larvik, 
Sandefjord, Re og Sande.

Første laget sendes av gårde klokken tolv, og resten 
av deltakerne står spente og venter på første rebus 
som skal løses. Denne viser nemlig første stoppested 
og første oppgave for dagen.

Viser frem bygdas store stoltheter
De totalt 15 lagene som deltok var rundt i gamle 
Lardals kriker og kroker. Blant annet ble Høyt & Lavt, 
Breidablikk ungdomslokale, Gavelstad Gjestegård, 
Brufoss og Klokkergården Bygdetun besøkt. Det hele 
avsluttet med grilling, sosialt og potetløp i Borgen 
Skiarena.

På hvert stoppested skulle deltakerne gjennom en 
oppgave, samt løse rebus som viste veien til videre 
post.

Blant oppgavene var natursti, hvor kunnskapen om 
alt fra bålforbud og soppslag - til norske kjendiser 
og TV-program skulle testes. Videre skulle lukte- og 
smaksløkene settes på prøve, når det skulle settes 
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Bilrebus på kryss og tvers i gamle Lardal!

riktig navn på ulike typer urter og brus. Cola, Cola 
uten sukker, Pepsi og Pepsi Max er plutselig ikke så 
lett å smake forskjell på nå man ikke får se etiketten 
på brusflasken.

Stor kreativitet
Vi fant fram kreativiteten hos deltakerne da det skulle 
bygges et høyest mulig tårn av mat. Med utallige 
knekte spaghetti og prøvesmaking av marshmallow 
for de minste på snaue fem minutter - sto jaggu det 
høyeste tårnet på hele 63 centimeter over bakken til 
slutt. Siste post ut var skyting med luftgevær, hvor 
alle fikk prøvd seg på presisjon og treffsikkerhet.

Vi i styret takker så mye for godt oppmøte!

Veteran TRT
Gamle traktorer, hesteskokasting og varme griller var 
det som skulle til for å samle en gjeng bygdeungdom!

Tekst: Anne Merethe Gjelstad
Foto: Jenny Gjelstad

Lørdag 1.juni fikk folk prøve seg med veterantrak-
torer! Dagen startet med å være ganske kjølig, men 
utover dagen tittet sola frem og bidro til å bokstavelig 
talt lyse opp dagen og varme oss med solstrålene 
sine. 

Øvelsene det var mulig å øve seg på med veteran-
traktor var vendegrind, kjøring med frontlaster og pal-
legaffel og på-/avmontering av redskap. Mellom slaga 
med øving i veteran TRT var det muligheter for å 
slappe av rundt bålpanna eller kaste hestesko. Begge 
deler var aktiviteter som ble flittig brukt.
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Låvefest
Tekst: Line Johannessen
Foto: Lars Helge Kalmoe

Lørdag 1.juni kunne man igjen åpne gjerdene til den 
årlige låvefesten i Sande Bygdeungdomslag. Dette 
har blitt en skikkelig tradisjon, og selvsagt arrangerte 
vi også dette i år!

Det ble som alltid god stemning og godt humør blant 
de oppmøtte. Da sommerværet ikke var ankommet 
enda, gjorde det godt med fyring i bålpannene og en 
liten svingom på dansegulvet.

Medlemsstafett!
Hvem er du?
Johanne Elida Kalager, 18 år og bor i Hof.

Hva studerer/jobber du med?
Jeg er anleggsgartner lærling i Det Kongelige 
Hoff, slottsgartneriet. 

Hvor lenge har du vært medlem i NBU, og 
hvorfor ble du medlem den gang?
Jeg har vært medlem siden høst 2017, da jeg 
deltok på bondefesten på Fjellhall.

Hvorfor skal folk melde seg inn i NBU?
Folk skal melde seg inn i NBU fordi det er mor-
somt å være med på arrangementer og møte 
nye folk!

Hvis du skal beskrive NBU med tre ord - 
hvilke vil du bruke?
Sosialt, spenstig og artig!

Spørsmål fra forrige runde, Maren Kalager: 
Hvordan ble Landsstevne på hjemmebane, 
og til og med i egen kommune?
Landsstevnet ble kanonbra! Trivelige folk og fint 
med kort vei til egen dusj.

Hvem ønsker du å utfordre til neste med-
lemsstafett og hvilket spørsmål vil du stille 
vedkommende?

Anniken Norstrøm; hvordan går det med 
jakten etter odelsgutt?
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Dugnadshelg før Landsstevne
Hovedkomiteen for Landsstevne 2019 inviterte til nok 
en dugnadshelg før sommeren, for å få på plass siste 
forberedelsene før rigging i uke 28.

Tekst: Kathrine Skaug
Foto: Eryk Oskar Swiergon og Johan Peter Kraugerud

- Nok en dugnadshelg er lagt bak oss, og ting begyn-
ner virkelig å ta form, sier Eryk, leder for info og PR 
under NBUs Landsstevne.

Arbeidsvillig gjeng
Vestfold, sammen med god hjelp fra Buskerud, består 
av en svært arbeidsvillig gjeng - som jobber timesvis 
for at NBUs Landsstevne skal bli en morsom og min-
nerik uke for kanskje to tusen deltakere. 

En god gjeng bygdeungdom brukte helgen sin på å 
snekre, male og ringe til frivillige. Snekring av benker, 
sekretariat, bar med mer - alt som kan gjøres klart 
før opprigguka, jo bedre! Skilt har blitt malt ferdig, og 
flere hundre telefonsamtaler er tatt.

Denne festivalen gjør seg ikke selv, og trenger tusen-
vis av dugnadstimer fra så mange mennesker man 
kan.

Hovedkomiteen for Landsstevne takker alle som 
møtte til dugnadshelg!
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Landsstevne 2019!
Snipp, snapp snute… Så var et vakkert sommereventyr 
i Hof ute...

Tekst: Kathrine Skaug

NBUs årsmøte
Før Landsstevne braker løs, arrangeres NBUs års-
møte i to dager. Mandag 15.juli og tirsdag 16.juli ble 
årsmøtet avholdt i Hofhallen. Leder i hovedkomiteen 
for Landsstevne, Inger-Martha Skjelland holdt åp-
ningstalen.

Tidligere styreleder, Tora Voll Dombu ledet møtet 
gjennom året som har gått - og oppsummerte med 
gode aktiviteter, arrangementer og verving. Flere 
Vestfoldinger var å se på talerstolen i løpet av års-
møtedagene, for å diskutere blant annet klima, miljø, 
medlemstall, ny visuell identitet og uttaler.

Aktivitetsprisen til Stokke og Andebu BU
Aldri et årsmøte uten utdeling av prisvinnere! I år 
stakk Stokke og Andebu Bygdeungdomslag av med 
aktivitetsprisen - som deles ut til et lokallag med gode 
og varierte aktiviteter gjennom hele styreåret.
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Onsdag:
1. plass NM i eksteriørbedømming av hest, junior Jenny Bonden
2. plass NM i moped,  Ole-Gunnar Rød
3. plass NBUM i trafikk Pål Agnar Tveitan

Torsdag:
2. plass NBUM i Spenna Gæærn Johanne Espeseth, Håvard Bække, 
  Marte Tveito, John Håkon Wike og Martine
  Lærum Olsen

Fredag:
1. plass NBUM i Mønstring av hest Hanna Gjessing
1. plass STIHL-cup, senior Joachim Røed Hansen
2. plass STIHL-cup, dame Anne-Helene Sommerstad Bruserud

Lørdag:
1. plass NM i borddekking Camilla Vaaden
1. plass NBUM i motorsag, lag Carl-Henrik Gjelstad, Anne-Helene 
  Sommerstad Bruserud og Joachim Røed 
  Hansen
3.plass NBUM i motorsag, lag Espen Henriksen, Ine Skog og 
  Tomas Hesby

Pallplasseringer!

Landsstevne - dag for dag!
Tirsdag
Tirsdag 16.juli var det hele i gang, og stevneplassen 
i Hof ble fylt med campingvogner fra både vest, sør, 
øst og midt i Norge. En iherdig og engasjert dugnads-
gjeng holdt tritt med festivaldeltakere som kom i flere 
timer - og holdt køen liten hele veien. Staysman & 
Lazz åpnet showet, og sto for et fullt telt med festival-
klare ungdom.

Onsdag
Dagen startet med tevlinger i blant annet mopedkjø-
ring, verneløp, trafikksikkerhet, spekematanretning 
og eksteriørbedømming av hest. Østafjellsleieren var 
ikledd hawaii-kostymer, og ladet opp til Bjørn Rosen-
strøm som laget godt liv i storteltet.

Torsdag
Torsdag var det igjen i gang med tevlinger - i blom-
sterdekorering, eksteriørbedømming av storfe, spen-
na gæærn, vill villmark og Traktor-Redskap-Trygghet. 
Det ble også arrangert gårdsbesøk og badebussen 
kjørte tur/retur nærmeste badeplass hele dagen. På 
kvelden skapte Rotlaus og Sie Gubba godt liv med 
skikkelig swingmusikk!

Fredag
Dagen startet med kokkekamp, der deltakerne fikk 
bryne seg på temaet “taco på grillen”. Resten av 
dagen var blant annet fylt med tevling i mønstring av 
hest, volleyball, STIHL-cup og innledende runder i 
swing.

På kveldstid var det Bad Taste Party i Østafjells-lei-
eren, da Günther og Kobojsarna fra nabolandet kom 
for en skikkelig 90-talls-aften!

Lørdag
Siste tevlingsdag besto av blant annet borddekking, 
motorsag, traktor og tautrekking. Utover dagen var 
det veteranfest med tidligere BU’ere - hvor Byting 
avsluttet årets Landsstevne med gode låter og swin-
gende bygdeungdom.
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Intervju med ivrige dugnadsfolk!
Navn: Marte Kråkemo
Alder: 24
Fra: Svarstad

Hva slags dugnad gjør du på Landsstevne?
Står i bar, er kjøkkenhjelp, forskjellig opprigg og vasking.

Hva er det beste med å jobbe dugnad?
Det er moro å hjelpe til på et så stort stevne i nærområdet, og det er godt 
samhold!

Navn: Pål Agnar Tveitan
Alder: 25
Fra: Kodal

Hva slags dugnad gjør du på Landsstevne?
Feltsoldat for Torgeir Jorde i utetevlingsnemnda. Hovedansvar for mot-
orsagtevling, sekshjulingen, ablegøyer og Halvor Stavdals fanklubb (se 
facebook)

Hva er det beste med å jobbe dugnad?
Man treffer artige og engasjerte folk, og man blir godt tatt vare på av 
forpleiningsnemnda.

Navn: Jon Erik Roso
Alder: 24
Fra: Svarstad

Hva slags dugnad gjør du på Landsstevne?
Satt i nemnd for leir og teknisk. Med hovedansvar for innkjøring av vog-
ner og parkering.

Hva er det beste med å jobbe dugnad?
Folka!

Navn: Ingvild Skjauff
Alder: 22
Fra: Høyjord/Re

Hva slags dugnad gjør du på Landsstevne?
Jeg skal stå i baren og kiosken.

Hva er det beste med å jobbe dugnad?
Det beste med å jobbe dugnad er å hjelpe til og kunne bidra der det 
trengs.
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Boblefotball!
Boblefotball ser ut som en morsom aktivitet, så vi tok 
saken i egne hender og prøvde oss på dette lørdag 
8.juni!

Tekst: Anne Merethe Gjelstad
Foto: Illustrasjonsfoto fra Google

Til tross for at det regnet denne junidagen ble boble-
fotballen gjennomført på gressplenen på Fjellvang i 
Stokke. Det var som vi hadde sett for oss, en aktivitet 
som er morsom å holde på med, og ikke minst like 
morsom å se på! 

Det ble mange morsomme knall og fall i løpet av tida 
vi var på Fjellvang, og muligheter for å prøve seg på 
og både felle hverandre, løpe på hverandre og se 
hverandre gå skikkelig på trynet.

At man blir sliten av å spille boblefotball fant vi fort ut 
av, da det å løpe rundt med disse boblene blir veldig 
slitsomt. I og med at det regnet denne dagen var det 
også godt å ha mulighet for og varme seg rundt gril-

Drive in kino
Lørdag 8.juni arrangerte vi drive-in-kino på Eplerød 
Skytebane.

Tekst og foto: Jacqueline Krögerrecklenfort

Endelig tid for drive-in-kino i Vestfold igjen! Lørdag 
8.juni inviterte Botne og Hillestad Bygdeungdomslag 
inn til film og popkorn. Både biler og busser møtte 
opp, og etter litt tekniske problemer satte vi i gang 

len. Vi har hatt en kjølig og våt juni måned, så noe og 
varme seg rundt var godt.

Denne aktiviteten ble støttet av Landkreditts Aktivi-
tetsfond

filmen Børning.Popkornmaskinen poppa popkorn for 
harde livet også!

Tusen takk til alle som møtte opp og ikke minst til 
Eplerød Skytebane for låne av plassen, Gullhaug IL 
for leie av popkornmaskin og Shell Bilbjørn Holme-
strand for popkornposer!
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Skogdag på Nordgardsetra
Søndag 23. juni var vi i Lågendalen Bygdeungdomslag 
på skogdag på Nordgardsetra 4H seter!

Tekst: Dagny Eline Hagen
Foto: Kathrine Skaug

Her var det aktiviteter for både store og små - spik-
king av seljefløyte, lage fuglehus og gå natursti var 
noen av tingene du kunne prøve deg på. Hos oss 
kunne de besøkende få teste sine ferdigheter i spiker-
konkurranse eller teste skogkunnskapene i en natur-
sti! Vi hadde også fremvisning av sverdsnu, og det 
var flere som fikk prøve seg på øvelsen - som er en 
del av STIHL-cup tevlingen i NBU. Vi kosa oss i flott 
setervær med masse trivelige folk som tok turen!
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Reisebrev fra England!
Nå har jeg kommet meg vel hjem fra en eventyrlig, 
sosial og fantastisk artig uke i England - sammen med 
bygdeungdom fra hele Europa!

Av: Kathrine Skaug

15.-22.august deltok jeg på et arrangement som klart 
går rett inn i minneboka, og trolig blant topp 2 opple-
velser hittil i livet. Jeg var nemlig så heldig å få være 
blant fire representanter i Norges Bygdeungdomslag 
på et sommerevent med Rural Youth Europe. Som-
merleiren (Rally) samler bygdeungdom og 4H fra flere 
europeiske land.

Sosialt og bygging av kontaktnettverk
Det har vært en svært sosial uke med rundt 90 ung-
dom på plass i alderen 18 - 35 år. Dagene har vært 
lange og intense, men læreformen er av de beste jeg 

har opplevd - for alt vi har lært kommer fra mange 
timer med gruppearbeid og utveksling.

Vi har blitt delt opp i grupper på 3-5 personer, og har 
jevnlig byttet grupper en til tre ganger om dagen - for 
at vi skal lære mest av hverandre og om hverandres 
kultur.

Fire gårdsbesøk
Den ene dagen hadde vi en hel dag ute på tur, hvor 
bussen min besøkte hele fire gårder rundt i nær-
området. Her var det blant annet bønder som drev 
med geiter, hester og melkekuer. På en gård fikk vi 
oppleve et stort areal med diverse grønnsaker - hvor 
bonden hadde stelt i stand med kafé og laget en trive-
lig møteplass for bygdas befolkning.
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Den siste gården drev med ulike dyr, og hadde flere 
elever i praksis som skulle lære om dyreliv, gårdsliv 
og realiteten av å bo på en gård.

Internasjonal buffét
Et nevneverdig minne er helt klart kvelden vi hadde 
internasjonal buffét. Alle land tok med seg matvarer 
og drikke fra landet sitt, som resten kunne få smake 
på. Her var det alt fra snacks, bakevarer, diverse 
typer kjøtt og shot. 

Hos oss i Norge delte vi blant annet ut grovbrød, 
knekkebrød, flatbrød, makrell i tomat, leverpostei, 
spekemat, brunost, norvegia, melkesjokolade og 
kvikk lunsj. Knekkebrød med leverpostei seiret helt 
klart til topps blant matvarene våre hos de andre.

Nye venner i resten av Europa
Det aller beste med turen er selvsagt alle de nye ven-
nene du får! Selv om man bare er avgårde en uke, er 
det de samme ungdommene du ser fra du står opp til 
du legger deg hver eneste dag. Det beste er kanskje 

hvor inkluderende og åpne alle er - for uansett hvor 
og hvem du snakker med, får du et smil, hei og spørs-
mål om hvordan det går. 

Alle rekker man selvsagt ikke å bli like godt kjent med 
- men det er gøy å kunne si at man har nye venner i 
både Slovenia, Irland, Tyskland og Østerrike!

Et vanskelig, men viktig tema for uka… 
Hovedtemaet for uka har vært mental helse blant 
unge, samt demokrati og styremåte i de ulike landene 
som deltar på Rally. Gjennom workshops i grupper, 
har vi utvekslet erfaringer og sammen løst problem-
stillinger innenfor et svært viktig og aktuelt tema som 
bør snakkes mer om.

Mental helse er kanskje et vanskelig tema for mange 
å snakke om - og nettopp derfor må vi prøve å ufarlig-
gjøre det. Vi må bli flinkere på inkludering, og tydelig-
gjøre for mennesker rundt oss at vi faktisk har tid til 
en prat.

Hva kan du gjøre for deg selv og de rundt deg?
1. Vær åpen
2. Vær til stede
2. Fortell om følelser og tanker
4. Spør hvordan de rundt deg har det
5. Gi signal på at du har tid til en prat
6. Ta deg tid til mennesker du bryr deg om
7. Gi et smil og si hei til tilfeldige mennesker
8. La aldri mennesker være alene, med mindre de 
selv vil det
9. Ta kontakt med en venn du ikke har snakket med 
på lenge
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Lundheimveien 2, 3120 Nøtterøy
Tlf. 915 36 899 • E-post: fadum@online.no

www.futurehaller.no

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA

Tlf 33 36 36 36

Telefon: 908 53 961
 www.norgeshus.no

Det er vi som bygger 
fjøsene der alle trives
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.dialecta.no

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger.

Det er vi som bygger 
fjøsene der alle trives
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Se www.fjossystemer.no for våre løsninger.

Det er vi som bygger 
fjøsene der alle trives
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.dialecta.no

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger.

Det er vi som 
bygger fjøsene 
der alle trives

Tlf kontor: 932 15 724
Borgeskogen 41e, 3160 Stokke
E-post: glenn@binorge.no
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Returadresse: Vestfold Bygdeungdomslag, Gjennestadtunet, Hus C, 3160 Stokke

Bildedryss


