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Lederen har ordet
Det dreg seg mot høsten at, og me kan sjå tilbake på
ein tørr og varm sommar. Sjølv om det har vore tørt
og varmt, har ikkje det hindra bygdeungdomslaget i å
halde aktiviteten oppe.
Med både Sommarstevnet og Landstevnet på minnet,
i tillegg til fleire lokale arrangement, kan ein ikkje akkurat sei det har vore ein roleg sommar. Det er slik det
skal vere.
Landstevnet, gjekk i år føre seg hos naboen rett over
Oslofjorden, Østfold. Der var det full fart ei veke i
strekk. Før stevnet drog i gang sat dei aller ivrigaste på
NBUs årsmøte to dagar, for å forme organisasjonen vidare til å skape liv og røre i bygdenorge i åra framover.
Neste gong er det vår tur. Då er det me som skal brette
opp armane, og lage tidenes Landstevne.
I løpet av august hadde alle lokallaga årsmøter, og nye
styrer er valgt inn. Er du ein av dei heldige som har fått
sikra deg ein plass i styret, så kan du sjå for deg ekstra
mykje moro i året som kjem. Gratulerer med styreverv!
I skrivande stund har eg akkurat komme heim frå høstkurs. Der har dei nye lokallagsstyra fått opplæring i
styreverva sine, og gjengen som skal dra Vestfold BU
opp og fram det kommande året, har blitt betre kjent
med kvarandre. FOR EIN GJENG! Detta må bare bli
bra!

sosiale media, og på nettsida til NBU, så finn du ut kva
som skjer. BLI MED!
Me snakkast!

Meir om høstkurset kan du lese lengre bak i bladet.
Etter ein kjapp kikk i kalenderen ser det ut som ein
slepp å kjede seg utover høsten også. Følg med på
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Hyttetur med Østafells
27. - 29. april var det duket for den årlige hytteturen
mellom fylkesstyrene i Buskerud, Telemark og Vestfold.
Av: Mina Marie Nyhus

Denne gangen var det vi i Vestfold som var vertskap
for denne planleggingshelgen. Hytteturen fant sted på
Gautefall i idylliske omgivelser i Treungen. Vestfoldgjengen var på plass allerede fredag!
Jacuzzi og flott utsikt!
Fredag ankom Vestfoldgjengen hytta for å gjøre klart
til de andre fylkesstyrene kom. Her koste vi oss i
finværet med jacuzzi og en flott utsikt over Gautefall.
På kvelden ble det servert lasagne av beste sort og
vi koste oss med sang og sosiale aktiviteter utover
kvelden.

Møtedag og bli kjent
Lørdag var det tid for møtedag da fylkesstyrene i
Telemark og Buskerud ankom hytta. Her gikk vi blant
annet i gjennom planer for Østafjellsleiren under
Landsstevne, Dyrskun og andre sentrale arrangementer. En fin dag med gode diskusjoner og engasjement
for kommende arrangementer. Kvelden ble avsluttet
med god mat og til å bli bedre kjent med hverandre
på tvers av fylkene.

Søndagstur til Ryksåsen med Re BU
13.mai arrangerte Re BU søndagstur til Ryksåsen i Våle.
Av: Maren Andvik

Denne turen var vi fem bygdeungdommer og to
hunder som hadde tatt turen til Rykåsen i Våle. I flott
vær og godt turfølge grilla vi på toppen mens vi koste
oss med flott utsikt. En flott tur for både tobeinte og
firebeinte!
Håper på å se flere neste gang!
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Telemarksmesterskap
Helga 25-27. mai var det duket for Telemarksmesterskap på Dyrskunplassen i Seljord!
Av: Mina Marie Nyhus

I denne forbindelsen hadde Vestfold bygdeungdomslag rigget i stand en samkjøring med campingvogner opp til Seljord. Til tross for at det kun ble en bil
oppover hadde Vestfoldgjengen og Buskerudgutten
det svært så artig oppover med guidet tur over flotte
Telemark.
Vestfold på pallen!
Denne helga skulle det tevles i Stihl-cup, bløtkakepynting og quiz. I tillegg til Telemarksmesterskap var
det denne helga den årlige Vårmarknaden i Seljord!
Her var det mange nysgjerrige og engasjerte folk
innom på standen Seljord Bu hadde rigget i stand
for bygdeungdommen. Dette hadde de all grunn til

Quiz.

for her var det mange flinke tevlere! Ved Stihl-cup
tok nemlig Joachim Røed Hansen 1 plass i seniorklassen, mens Jon Eivind Lie kapret 1 plass og Nils
Kalager tok 2 plass i juniorklassen. Også i quiz stakk
Vestfoldgjengen + Sigmund av med seieren. En flott
dag med mange pallplasser!

Allsang i fjøset!
Etter en varm og solfylt dag med mange aktiviteter
kjørte vi til en liten dam der vi kasta oss i vannet og
kjølte oss ned. Kvelden ble avsluttet med grilling, gitarspill, allsang og bløtkakespising i fjøset (som stod
tomt) før avreise søndag formiddag.

Stihl Cup, junior.

Stihl Cup, senior.
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Strandryddedag med
Sande bygdeungdomslag
Søndag 6. mai var det duket for strandryddedag i forbindelse med den nasjonale strandryddeuka!.
Av: Mina Marie Nyhus

I strålende fint vær stilte gjengen fra Sande + deler av
fylkesstyret opp med hansker, søppelsekker og godt
humør. Vi møttes utenfor Bekkekiosken tidlig søndag
morgen og gikk langs Sandebukta på lang linje for å
fjerne mest mulig søppel. Og søppel fant vi! Med alt

fra fiskegarn og plastkopper til ispapir og gamle klær,
fylte vi mange søppelsekker.
Til tross for et trist syn med søppel langs fine strender, fant vi en flaskepost som var sendt fra en liten
gutt på 10 år. Dette var artig! Dagen ble avsluttet med
grilling og sosialt samvær med gode venner.

Låvefest i Sande
Lørdag 2. juni var det duket for den årlige låvefesten i Sande!
Av: Line Johannessen, nestleder i Sande bygdeungdomslag

Den årlige låvefesten i Sande Bygdeungdomslag er en fest for hele fylket, hvor det de siste årene har
vært nærmere 140 besøkende. Låven er på Bjerke gård og vi er så takknemlig for at vi hvert år får lov til
å ha fest her. Det er innmari moro å arrangere slike populære fester, og det er stor stas å se at medlemmene koser seg på våre arrangementer. Det er byttet på om det er live musikk og ikke, og trubaduren
Sondre Bamrud har ofte vært å se på scenen. I tillegg til god stemning er det kiosk med salg av pølser,
brus, slush og pringles, noe som såklart er svært populært!

6

VBU-NYTT

Drive-in kino i Hvarnes
Lørdag 19. mai hadde Lågendalen bygdeungdomslag
rigget i stand til drive-in kino i Hvarnes.
Av: Dagny Eline Hagen

Flåklypa Grand Prix
Potetkasse på potetkasse ble stablet for å få opp
lerretet som vi skulle vise filmen på. Både kjente og
ukjente ble invitert og alle var velkommen til kino. Her
trang man ikke være medlem, og hele arrangementet
var gratis. Filmen som ble vist var den koselige og
folkekjære filmen Flåklypa Grand Prix, som passet for
alle og enhver.
Suksess uten like!
Dette ble en skikkelig suksess, og allerede to timer
før kinoen begynte, rullet første fullpakkede bil med
ivrige folk inn på gårdsplassen. Det tok ikke lang tid
før hele gårdsplassen var full av biler.
Da klokka nærmet seg 23, og det begynte å bli mørkt,
rullet vi i gang filmen. Folk samlet seg i bilene, på taket, og noen hadde til og med rigget seg til med dyner
på lasteplanet og koste seg med kino.

Selveste Broiler dukket opp
Til sammen kom det over 40 biler med alt fra bygdeungdommer til barnefamilier for å se på Flåklypa. Til
og med Broiler tok turen til Hvarnes på drive-in kino.
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Sommerstevne 2018
Helga 15. - 17. juni var det igjen duket for en av sommerens flere store høydepunkt, nemlig sommerstevne!
Av: Mina Marie Nyhus

Denne gangen var det Botne og Hillestad som arrangerte sommerstevne i idylliske omgivelser i Hof??
der nærmere 200 bygdeungdommer var innom i løpet
av helga.
Ankomst med campingvogn ifra vannet
Fredag ankom bygdeungdommene med campingvogner, compicamper, lasteplaner og telt. Denne kvelden
var det duket for quiz etterfulgt av grilling med både
nye og gamle venner. Gode og mette etter grilling var
det så klart for Elling Hem som spilte opp til dans og
allsang på konsertområde nede ved vannkanten. Midt

Sommerstevnekomiteen.
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under konserten med allsang på Kaptein Sabeltann
strømmet plutselig publikum til mot vannkanten. Det
hadde de all grunn til da det ankom en campingvogn
på vannet og inn mot sommerstevne. En guttegjeng
hadde nemlig satt campingvogna ut på vannet og
bestemt seg for å flyte inn til land! En artig og annerledes start på en kommende bra helg!
Spenna gæææren og gravemaskinstevling
Lørdag var det duket for den store tevlingsdagen.
Med været på vår side ble det tevlet i Spenna
gæææren der tevlerne måtte gjøre alt fra å gå gjennom hinderløype med strøm og lage blomsterbukett til
å samle flest mulig mennesker på en plastikkstol. Engasjementet var det ingenting å si på og alle tevlerne
kom helskinnet ut av oppgavene. Neste tevling denne

VBU-NYTT

PALLPLASSERINGER VED VBU`S SOMMERSTEVNE
Kulturmønstring
1. Magnus Rød
2. Sande bygdeungdomslag
Quiz
1. Jørgen Vaaden, Kristina Kråkemo, Sigmund
Andersson og Henriette Lofstad Johnsen
2. Line Johannessen, Lars Helge Kalmoe, Elin
Johannessen og Håvard Bække
3. Maren Andvik, Ole K. Johansson og Nils Kalager
Spenna gææren
1. Ronja Leegaard, Ole Jørgen Rød, Vegard
Grønstad og Ylva Leegaard
2. Line Johannessen, Håvard Bække, Jørgen
Vaaden og Halvor Sommerstad
3. Celine Janic, Eirik Johannes Hjelmtvedt, Maren
Kalager og Jon Eivind Lie

Kulturmønstring.

Swing
1. Inger-Martha Skjelland og Tor Fredrik Bjune
2. Henriette Lofstad Johnsen og Carl Henrik Gjelstad
3. Jeanett Buar Dahl og
Gravemaskin
1. Espen Nakjem
2. Eirik Johannes Hjelmtvedt
3. Lars Oskar Sundby

Quiz.

Spenna gææren.

Gravemaskin.

Swing.
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dagen var gravemaskinstevling. Her skulle man bruke
skuffa til å fylle fulle vannglass på kortest mulig tid.
Også her var det mange flinke tevlere!
I varmt vær og noen timers pause fra tevlingene, var
det mange som kastet seg i vannet og noen fikk også
være med på vannscootertur.

En flott avslutning på en bra dag!
Lørdagskvelden ble den årlige swingtevlinga og kulturmønstringa holdt på sommerstevne. Swingtevling
er delt inn i 3 danser med roligswing, mellomsakte og
rask swing. 4 par stod klare og lagde flott show for et
ivrig publikum. Etterfulgt av swing var det klart for kulturmønstring der det i år var 2 innslag. Første ut var
en gjeng fra Sande som hadde laget sang om Bygdeungdomslaget og all moroa vi har her. Andre mann ut
var Magnus Rød som hadde tatt med seg trekkspillet
og spilte både egne og kjente låter. Flott innsats av
alle sammen!
Den flotte helga ble avsluttet med Finlandia Trio som
spilte for et godt og fullsatt publikum!
Vi takker Botne og Hillestad for nok et flott arrangement og gir stafettpinnen videre til Sande bygdeungdomslag!

Takkeord frå sommarstemnet
Vi hadde sommarstemne i Hof i år. Det vart mykje
morro utav det. Både i oppseilinga med planlegging,
promotering og dugnadsarbeid, og ikkje minst med eit
overorntleg stemningsfylt stemne nedmed Herstadvatnet der folk ankom både til lands og til vanns og
såg ut til å trivast med det meste. Vi takkar dere alle
for at dere kom, for utan deltakarane hadde det blitt
tamt. Og så takkar vi til dei som hjalp oss med dugnadsarbeid, utstyr, pengar, materiell og ymse anna
støtte som gjorde stemnet mulig. Kva var vel Askeladden utan dei gode hjelparane? Mang har bidratt og
mange har ytt. Takk til alle. Dei største bidragsytarane
har fått ei annonse i dette bladet. Resten får si løn i
himmelen, og det skal dere alle vita at vi hugsar på
dere og dere er blitt nemnt i aftenbønen fleire gangar.
Takk for oss!
På vegner av Sommarstemnekomiteen 2018.
Botne & Hillestad Bygdeungdomslag:
Sigmund Andersson
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Instahjørnet
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Tagg bildene dine fra arrangement eller lignende på Instagram! Bruk
#vbunytt eller #vestfoldbu, så kanskje ditt bilde kommer med i neste utgave.
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Friluftstur i Botnemarka
Søndag 22.4 arrangerte Botne Hillestad Bygdeungdomslag friluftstur i Botnemarka.
Av: Jacqueline Krögerrecklenfort

Det var en liten og blid gjeng som møtte opp og gikk
et lite stykke innover i marka. Etter turen grillet vi
pølser og pinnebrød. Dette var en livlig og sosial tur
hvor alle ble godt kjent :) Takk for turen, vi gleder oss
allerede til neste!

Hogg for framtida
Nå er det ikke lenge før Norges Bygdeungdomslags årlige aksjonsuke. I år er temaet Hogg for framtida.
Av: Magnus Rød, bygdepolitisk nestleder i Vestfold bygdeungdomslag

I disse tider er dette et svært viktig tema. Bærekraftig
og rasjonell skogdrift og treforedling er helt avgjørende for at vi mennesker skal kunne ha gode energikilder i framtida.
Prosjektet Hogg for framtida skal sette fokus på skogbruk og øke kunnskapen om viktigheten av skog.
Verdier og arbeidsplasser
Har du tenkt på at du faktisk støtter en norsk skogeier, en norsk skogentrepenør, en norsk tømmertransportør, et norsk sagbruk og en norskbedrift som
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driver med trelast hvis du kjøper norsk plank til garasjen eller terrassen din? I alle disse leddene skapes
det verdier og arbeidsplasser. Som skaper positive
ringvirkninger for det norske samfunnet.
Skogen som bærebjelke
Skogbruket skaper store verdier og mange arbeidsplasser i distriktssamfunnet. Skogen er bokstavelig
talt en bærebjelke i distriktssamfunnet. I Vestfold
Bygdeungdomslag er vi veldig klare for å fylle årets
aksjonsuke med aktiviteter og arrangementer som vil
fremme og vise dette.
Skogen må hugges å brukes på en hensiktsmessig
og bærekraftig måte.
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Årsmøte og bankett i NBU
Mandag 16 juli og tirsdag 17 juli var det igjen duket for
årsmøte i Norges bygdeungdomslag!
Av: Mina Marie Nyhus

Spennende saker på agendaen
Sommeren er på plass og NBU er klare for et nytt år
med nye muligheter og nye saker å engasjere seg for.
Årsmøte ble holdt i gymsalen på Kaldnes Videregående skole i Sarpsborg der delegater og observatører
fra alle fylkeslagene i NBU deltok. Vestfold stilte som
vanlig med delegater fra fylkesstyret og en delegat fra
hvert lokallag. Denne dagen var det mye spennende
på agendaen, med alt fra saker om unge bønders
psykiske helse, hilsninger fra samarbeidspartnere til
valg av tema for Aksjonsuka.
I ekte BU-ånd!
Etter endt første møtedag var det mandag kveld tid
for bankett der stilfulle årsmøtedelegater/observatører
ble fraktet til Fredrikstad. Her ble det servert en herlig
3 retters middag og holdt taler og sang i ekte BU ånd!
Kvelden ble avsluttet med lang polonese før fest og
sving på dansegulvet.
Lokallag fra Vestfold stakk av med seieren!
Tirsdag var det igjen duket for møtedag med mye
spennende saker på agendaen. Denne dagen var
det også hilsningstaler, vedtektsendringer og ikke
minst skulle det deles ut noen priser til noen lokallag
som hadde utviklet seg særlig det siste året. Denne
prisen gikk til et lokallag som hadde gjennomført en
rekke varierte aktiviteter, bidratt med dugnadsarbeid,
samarbeidet med bondelaget og bygdekvinnelaget og
vist stor grad av engasjement. Denne prisen gikk til
et lokallag ifra Vestfold, og her var det Sande Bu som
stakk av med seieren med i underkant av 30 arrangementer det siste året! Vel fortjent!

Landsstevne 2019!
Etter lunsj var det endelig tid for det Vestfoldgjengen lenge har gledet seg til, nemlig fremvisning av
Landsstevne 2019! Gjengen fra Vestfold, noen også
fra Buskerud og Telemark, tok her på seg de råe
Landsstevne t-skjortene som kommer både i rød og
beige. Leder i Hovedkomiteen, Inger-Martha Skjelland informerte her om at det skulle bli et «vakent»
bra landsstevne i idylliske Hof! I tillegg ble det vist
en promofilm som er en del av flere klipp der en kan
vinne fete premier. Vi gleder oss!
Nok et flott årsmøte med flinke og engasjerte bygdeungdommer som tok turen opp på talerstolen. Årsmøte er hevet og vi er klare for å ta fatt på et nytt BU-år,
men først LANDSSTEVNE 2018!

årsmøte lokallag fra vestfold stakk av med seieren.

13

VBU-NYTT

Landsstevne 2018
Godt over 100 Vestfoldinger hadde denne uken satt
kursen mot Østfold, alle klare for en uke med tevlinger,
konserter, bading og aktiviteter med Norges største
vennegjeng!

det en rekke med aktiviteter du kan delta på denne
uka. Her kunne du delta på alt fra gårdsbesøk rundt
omkring i Østfold, ølsmaking eller skyteshow. I tillegg
er det en rekke aktiviteter rundt på hovedområdene.

Av: Kristina Kråkemo og Mina Marie Nyhus

Østafjellsgjengen med nok et vellykket miljøtorg!
Østafjells hadde rigget seg til mellom Oppland og
storteltet med et miljøtorg med dansegulv, musikk og
sitteplasser både ute og inne. Sammen med Telemark
og Buskerud hadde nemlig Østafjells satt sammen et
flott og kreativt miljøtorg som var selve samlingsplassen under Landsstevnet. Under stevnet ble det rigget
til tre supre temakvelder som skapte topp stemning
og flere bekjentskaper på tvers av de tre fylkene.

Landsstevne er NBU sitt årlige og største arrangement. Mange bygdeungdommer fra hele landet samlet seg på Kalnes i Sarpsborg 17.-22. juli for en uke
fylt med aktiviteter og moro!
«Lever som aldri før, gidder ikke trene..»
Allerede fra tirsdagen av strømmet det inn campingvogner, busser og telt fra alle kriker og kroker i hele
landet. Staysman og Lazz åpnet det store showet
med et fullsatt publikum tirsdag kveld. Da Mads
Hansen entret scenen med «Sommerkroppen» var
stemningen til å ta og føle på og vi var mer enn klare
for ei uke med Norges største vennegjeng! Utover
hele uka var det nemlig tevlinger og NBU mesterskap der Vestfoldgjengen var å se både i volleyball,
mønstring av hest, presisjonskjøring med traktor og
ikke minst STIHL-CUP der vi stakk av med seieren i
samtlige klasser!

Gamlisfest og bingovors
Onsdag var temaet gamlisfest med bingovors, og her
var det mange gråhårede folk med stokk å se. Kreativiteten var det altså ingenting å si på! Det ble avholdt
bokstavbingo i miljøtorget og flere av de fremmøtte
hadde med seg proviant i form av kjeks og kaffe på
ekte gamlis-vis.

Gårdsbesøk og skyteshow
Det er praktisk talt umulig å kjede seg under Landsstevne! Skulle du ikke være med på tevlinger, finnes

Gamlisfest.
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Konserter for enhver smak
Utover uka var det hver kveld konsert med påfølgende fest. Onsdag spilte countrybandet Byting opp
til dans blant gamlingene fra Østafjellsgjengen, før
vi torsdag kunne ta på oss swingskjørtet og danse til
selveste The Baseballs på scenen! Mer musikk ble
det også da DJ CLMD var på scenen fredag kveld
med masse varierende og kjente låter. Siste kveld
ble avsluttet med ingen ringere enn Gunslingers som
skapte god stemning hos bygdeungdommen!
Nok et vellykket Landsstevne er over, men det er ingenting å bli lei seg for. For neste år kan vi glede med
at Landsstevne er på den riktige siden av fjorden, for
da er nemlig Landsstevne i Vestfold!
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Hiv O’Hoi, nå er pallen vår!
MOTORSAG INNLEDENDE RUNDER (Junior)

MOTORSAG INNLEDENDE RUNDER (Senior)

2. Jon Eivind Lie, Dagny Eline Hagen og
Eirik Johannes Hjelmtvedt
3. Ole K. Johansson, Ida Kristine Myhre og
Nils Kalager

1. Carl-Henrik Gjelstad, Anne-Helene Sommerstad
Bruserud og Pål Agnar Tveitan
2. Joachim Røed Hansen, Elise Røisgård Kirkevold
og Per Morten Øyum

PRESISJONSKJØRING MED TRAKTOR-LAG
(Senior)

MØNSTRING AV HEST (Senior)

2. Joachim Røed Hansen, Anne-Helene Sommerstad
Bruserud og Carl-Henrik Gjelstad

16

1. Hanna Gjessing
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Hiv O’Hoi, nå er pallen vår!
STIHL CUP JUNIOR:

STIHL CUP SENIOR:

2. Nils Kalager
3. Ole K. Johansson

2. Carl Henrik Gjelstad
3. Joachim Røed Hansen

STIHL CUP DAMER:
1. Anne-Helene Sommerstad Bruserud
3. Dagny Eline Hagen
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Tur til Liglaneren Medlemsstafett!
Søndag 8.7 skinte solen over Botnemarka!
Av: Jacqueline Krögerrecklenfort

Denne gangen gikk turen til Liglaneren! I nydelig
vær og i godt lag gikk vi gjennom skogen og opp mot
fjellet som byr på flott utsikt over Oslofjorden. En flott
liten gjeng som koste seg i finværet. Vi glemmer heller ikke at daværende lokallagsleder, Juliane hadde
tatt med seg sjokoladekake til de slitne turgåerne.
Takk for turen!

Hvem er du?
Jørgen Skatrud, 20 år fra Sande
Hva studerer du/jobber du med?
Jobber som maskinfører hos Kjeldaas
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
3 år
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Alt det sosiale og festene
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord –
hvilke vil du bruke?
Moro, sosialt og trvili!
Spørsmål fra forrige runde, Nils Kalager:
«Har du fått bruk for spylervæska under årets
Landsstevne?» Ja Nils! Det burde jo du vite :)
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlemsstafett og hvilke spørsmål vil du stille
vedkommende?
Joachim Røed Hansen; Når har du tenkt til å
være på Landsstevne mere enn en dag?
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Åpen Gård på Brår
Helga 25. - 26. august var vi med på Åpen gård på Brår!
Av: Maren Andvik

Det populære arrangementet ble arrangert av Ramnes Historielag, Ramnes Bygdekvinnelag og Ramnes
Bondelag. Her stilte såklart Re bygdeungdomslag opp
på stand. I tillegg hadde vi aktivitet for både små og
store med blant annet «Hol Hammer». Dette er en
aktivitet der man skal slå ned spiker med en hol hammer, her gjelder det å finne gode teknikker! En flott
helg der vi satser på mange nye fremtidige medlemmer i fremtiden!:)

Helga 24. - 25. november er det

Østafjellscup i Telemark!
Av: Mina Marie Nyhus

Det store arrangementet som Buskerud, Telemark og Vestfold har sammen, finner i år sted i Telemark. Her skal
det tevles i motorsag, 5 om dagen, bløtkakepynting, friluftsmatch og tautrekking. Bli med på ei helg med tevlinger, bankett, fest og aktiviteter med Norges største vennegjeng! Dette blir moro!
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Styrefest
Lørdag 1/9 arrangerte Botne Hillestad Bygdeungdomslag styrefest.
Av: Jacqueline Krögerrecklenfort

Festen ble holdt på gården hjemme hos leder i Botne
og Hillestad, Martin Haugerud. Dette er en styrefest
for alle de nye og gamle tillitsvalgte i lokallagene i
Vestfold bygdeungdomslag. Festen er en hyllest til de
gamle styremedlemmene og deres innsats dette året,
samtidig en bli-kjent fest for de nye i styrene. Dette
var en veldig hyggelig kveld fylt med god musikk, godt
selskap og aktiviteter. Vi ser fram til et flott styreår og
ønsker alle nye styremedlemmer velkommen!
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Lokallagsstyrene i VBU
Re bygdeungdomslag:

Botne og Hillestad

Bak FV: Elise Jonstang (kultur), Ingrid Hansen Holm (økonomi),
Kristian Lunde (tevling), Maren Andvik (info).
Foran FV: Hanna Damil (vara), Sanne Jensen (Styremedlem),
Ingvild Skjauff (leder), Stine Revaa (nestleder).

F.v. Juliane Skatrud (Kasserer), Martin Haugerud (Leder), Ruben
Kvalnes Solberg (Styremedlem), Emil Johansen (Nestleder), Stian
Rønning (Styremedlem), Patrick Kittelsen (Tevlingsleder) og Jacqueline Krogerrecklenfort (Infoleder).

Lågendalen

Stokke og Andebu

Bak Fv: Kjersti Emilie Hagen (tevling), Vemund Aakre (styremedlem),
Åste Vaaden (kultur).
Foran Fv: Jenny Gjelstad (fylkeskontakt), Dagny Hagen (info), Tonje
Skaug (leder) og Kathrine Skaug (nestleder). Ikke tilstede: Karen
Marie Bang Evju (økonomi) og Marte Kråkemo (styremedlem).

Bak FV: Kristian Bettum (styremedlem), Magnus Rød (tevling), Ole
Jørgen Rød (leder), Siri Christine Dokka Gåsholt (Nestleder)
Foran FV: Jenny Gjelstad (økonomileder), Jeanette Thorsen
(Vara), Madelen Gudbrandstuen (kultur) og Stine Bratthaug (vara)

Sande bygdeungdomslag

Bak FV: Halvor Sommerstad, Nina Thomassen (info), Håvard
Bække (tevling). Lars Helge Kalmoe (leder), Martin Weum (styremedlem).
Foran FV: Johanne Lærum Espeseth (Økonomi), Mari Skatrud
(Info), Line Johannessen (nestleder), Lars Ole Skjørdal (Vara), Anniken Kalmoe (kultur) og Henriette Lofstad Johnsen (fylkeskontakt).
Ikke tilstede: Malene Lundegaard (styremedlem)
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Fellestur til årets høstarrangement
Helga 5. - 7. oktober er det duket for det vi kaller minilandsstevne, nemlig NBUs Høstarrangement!
Av: Mina Marie Nyhus

Høstarrangementet finner i år sted i Trøndelag, nærmere sagt Skogn folkehøgskole. Dette er en helg fylt
med tevlinger, aktiviteter, konserter, bankett, fest og
moro med bygdeungdom av beste slag.
Da dette er en noe lengre reise har Vestfold, Telemark og Buskerud bygdeungdomslag satt opp buss
tur-retur. Vi reiser oppover torsdag kveld og hjem
igjen søndag. Ikke nøl med å bli med, dette blir en
sosial og trivelig tur og hælj du sent vil glemme!
For mer informasjon sjekk ut arrangementet på Vestfold bygdeungdomslags Facebook-side.
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Dette skal det tevles i:
-

Bløtkakepynting
Maskinmelking
5 om dagen
Osteanretning
NM i motorsag
Handyman
Eksteriørbedømming av sau
Friluftsmatch
Bygdequiz

www.dialecta.no

w.dialecta.no

VBU-NYTT

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

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

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger.

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger.

Telefon: 908 53 961
www.norgeshus.no

Tlf kontor: 932 15 724
Borgeskogen 41e, 3160 Stokke
E-post: glenn@binorge.no

Tlf 33 36 36 36

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA
3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70
Epost: post@dahlen-sag.no

Lundheimveien 2, 3120 Nøtterøy
Tlf. 915 36 899 • E-post: fadum@online.no

www.futurehaller.no
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Returadresse: Vestfold Bygdeungdomslag, Gjennestadtunet, Hus C, 3160 Stokke

Bildedryss
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