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Husk verneutstyr!

www.stihl.no

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

Åshaugveien 94, 3170 Sem • Telefon: 993 53 000 
Telefax: 33 31 60 70 • E-post: bergan@bms.as

Din forhandler av:

• 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
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Lederen har ordet 
Hei igjen! Då har du tatt nyaste utgåve av VBUnytt opp 
av postkassa og kan glede deg til mykje god lesing 
den neste tida.  

Det nye året er godt i gang, og eg har tatt fatt på mitt 
andre år som leiar. Eg vil få seie tusen takk til årsmøtet 
som gav meg tillit til eit år til, og for at de stemte fram 
eit knallbra fylkesstyre i år også. Eg lærte masse i fjor, 
og håpar å lære vel så mykje i år.   

Fylkesstyret har hatt fleire møter, vore på vårkurs, satt 
ned nemder og er godt i gang med oppfølging av ved-
tak frå årsmøtet. Blandt ana er nytt telt bestillt, då det 
gamle er mildt sagt utslite. 

Me har også konstituert representantar i samarbeids-
organisasjonane våre. I år har eg vore så heldig at eg 
får vere VBUs representant i styret til Vestfold Bonde-
lag. Det blir både lærerikt og spennande, og eg gler 
meg veldig til samarbeidet der det kommande året.

Fjoråret blei, som sikkert kjent for mange, avslutta med 
eit medlemstal me bare drøymde om før sommaren. 
Så takk til lokallaga som steller i stand aktivitetar, og 
gjer det så attraktivt å vere med i bygdeungdomslaget, 
og takk for att akkurat DU valde å bli medlem av nor-
ges størte vennegjeng.

Det ser ikkje ut til at det blir vanskeleg å finne på noko 
å vere med på utover våren heller. Lokallaga planlegg 
masse aktivitetar, og både Sommarstevnet og Lands-
tevnet har jo sjølvskriven plass i kalenderen. 

Utgiver:
Vestfold BU
Gjennestadtunet, hus C, 3160 Stokke

Redaktør:
Mina Marie Nyhus

Nettside:
www.nbu.no/Vestfold

Då vil eg få ynskje god lesing, og hjarteleg velkommen 
på neste BU-arrangement. 

Me snakkast!

Jon Olav Svartdal
Fylkesleiar

Matriell sendes til:
Mina Marie Nyhus,
redaktor.vestfold@gmail.com 

Opplag: 
570 stk.

Grafisk produksjon:
Print Konsult Andebu AS

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no
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Julebord med Vestfold BU
Lørdag 9 desember ble det tradisjonen tro arrangert 
julebord i Vestfold bygdeungdomslag. 

Av: Maren Andvik og Mina Marie Nyhus 

Denne gangen var det Re bygdeungdomslag som 
stod for det årlige arrangementet. Julebordet fant sted 
på Våle samfunnshus der det i alt var nærmere 250 
deltagere innom i løpet av kvelden. Til middag var det 
120 mager å mette, her ble det da servert tradisjonell, 
deilig julemat som ribbe, julepølse, medisterkake og 
tilbehør fra Flykafeen. Til dessert ble det servert is og 
brownis. 

Flotte taler og sang
Under middagen ble det også holdt flotte taler. Da-
menes tale ble holdt av Jon Eivind Lie, Nils Kalager 
og Martin Klevjer, mens herrenes tale ble holdt av 
Johanne Lærum Espeseth med en artig vri. På sce-
nen hadde hun nemlig tatt med seg en gutt fra hvert 
lokallag for å vise hvordan gutta i de 5 lokallagene 
våre kler seg. Med alt fra penklær og dress til felles-
kjøpedress og hettegenser, kan vi se at gutta kler seg 
noe forskjellig. 

Fra venstre har vi Lågendalen, Stokke & Andebu, Re, 
Sande og Botne & Hillestad. 

Kveldens toastmaster var varamedlem i Re bu, Georg 
Enerhaugen, som var i godt humør og skapte god 
underholdning hos middagsgjestene. Etter en flott 
middag ble det holdt takk for maten tale av Jon Jakob 
Odbærg før det ble allsang med hyllningsmarsjen til 
NBU. 

Knakande god fest! 
Etter en herlig middag var det duket for en real jule-
fest før nok et flott BU år var omme. Sondre Bamrud 
fra Sande stod for live musikk og swing på dansegul-
vet med en haug av allsang låter som skaper topp 
stemning hos bygdeungdommen utover kvelden.  
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Nyttårsfest i Sande BU
Fredag 29.12.2017 arrangerte Sande bygdeungdomslag nyttårsfest! 

Av: Susanne Hansen 

Et flott BU år ble feiret med en skikkelig nyttårsfest på kommunelokalet i 
Sande. Her håpet vi på å hente inn mange nye medlemmer til Vestfold, og 
jaggu fikk vi dette til! Her kom det både kjente og ukjente fjes og dette er 
med på å knytte nye bekjentskaper i lokallaget, - og det syntes vi alltid er 
gøy!
Det var topp stemning og det så ut til at alle koste seg med fest til siste 
sekund. 

Hyttetur med fylkesstyret
Hælja 5. - 7. januar var Vestfolds fylkesstyre (2017/2018) 
på hyttetur for å planlegge årsmøte og neste styreår. 

Av: Harald Jacobsen og Mina Marie Nyhus 

Årsmøte nærmer seg med stormskritt og med det var 
det tid for en avslutning for fylkesstyret og se tilbake 
på året som var gått. Denne helgen reiste vi til Veggli 
på hytta til daværende tevlingsleder, Kristian Lunde.  
Etter noen artige timer i bil oppover, ankom vi hytta. 
Her kosa vi oss med fredagstaco og gode venner før 
en lang og spennende møtedag ventet oss på lørdag. 
Etter møtet var ferdig på lørdag så gikk fylkesstyret ei 
lita tur etterfulgt av en nydelig middag og sosialt sam-
vær utover kvelden. Årets VBU’er blei også valgt etter 
mye om og men mellom forskjellige kandidater.
Alt i alt en flott helg og avslutning på et flott fylkes-
styre- år! 

Fylkesstyret 2017/2018 takker for et historisk BU år!

Spiser du søppel?
Har du tenkt på hvordan det ville vært å få en blikk-
boks på tallerkenen? Ikke særlig delikat..

Av: Magnus Rød

Dette er faktisk et problem. Dyr får i seg søppel via 
grass. Blikkbokser er faktisk dødelig hvis dyr får 
det i seg. 
Søppeldunker er til for å brukes! Det er her søpla 
blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Plastikk og 
annen søppel er faktisk et stort miljøproblem både 
på land og i havet. Verdens ressurser til å produ-
sere mat blir faktisk forurenset.

Hold jorder og beiter reine!
Tenk på dette neste gang du har tenkt til å hive 
noe ut av vinduet på bilen for å bli kvitt det. Hvis 
alle tar et ansvar og sørger for en god og miljø-
vennlig søppelhåntering, kan de som produserer 
maten din bruke mer tid på å lage god og trygg 
mat fremfor å bruke tiden sin på å holde jorder og 
beiter reine.

For all del bruk søppeldunkene, de er til for en 
grunn!
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Årsmøte i VBU
Lørdag 10. februar ble Vestfold bygdeungdomslags 72. 
årsmøte avholdt på Golfhuset i Sande! 

Av: Mina Marie Nyhus

Et historisk år!
Denne gangen var det Sande bygdeungdomslaget 
som stod for lokalet der delegater og gjester fra de 5 
lokallagene våre, sentralstyret, bondelaget og byg-
dekvinnelaget møtte opp. Det var mange spennende 
saker oppe på talerstolen og engasjementet i salen 
var det ingenting å si på. Her var det både nye og 
gamle bygdeungdommer som tok turen opp for å vise 
sitt engasjement!

Under dette årsmøte 
feiret vi også noe litt 
spesielt. Vestfold bygde-
ungdomslag ble nemlig 
i 2017, historiske. Med 
hele 720 medlemmer 
knuste vi bokstavelig 
talt medlemsrekorden vi 
hadde satt oss tidligere i 
2017. Detta ble så klart feira med bløtkake med bilder 
og minner fra BU- året som har gått. 

Spennende arrangementer i vente
Med oss i salen hadde vi også hovedkomiteen for 
landsstevne 2019 som avholdes i Vestfold. Her ble 
det vist videopresentasjon av alle medlemmene i ho-
vedkomiteen og noen tilbakeblikk på landsstevnene 
som allerede hadde vært. 

Sommerstevnekomiteen var også tilstede under års-
møte. Denne gangen skal sommerstevne arrangeres 
i Botne og Hillestad! Også her ble det vist en artig film 
som du kan finne på sommerstevne i Vestfold bygde-
ungdomslag sin Facebookside. 

På slutten av dagen ble det også valgt nytt fylkes-
styre for 2018-2019 som du kan bli bedre kjent 
med på de neste sidene. 

Lokallagslederne.

Årets VBU-er
For tre år siden ble det bestemt at Vestfold BU skulle 
utdele «Årets VBU’er» for å gjøre en liten ekstra stas 
på en bygdeungdom som har utmerket seg positivt i 
løpet av året. Valget er ikke enkelt da det er mange 
flinke og engasjerte bygdeungdommer som bidrar og 
står på. Årets VBU’er har spesielt utmerket seg når 
det kommer til medlemsvekst, deltagelse på arrange-
ment og tevlinger, dugnadshjelp og ikke minst har han 
engasjert seg politisk der han blant annet har laget en 
sang om kommunereformen som han fremførte foran 
stortinget i høst! Vi kan selvfølgelig gratulere Magnus 
Rød fra Stokke og Andebu bygdeungdomslag som 
årets VBU-er. Bra jobba! 

Glitrende bankett
Nok et årsmøte er over og det avsluttes med den 
årlige årsmøtebanketten. Med finstasen på kunne 
årsmøtedeltagerne glede seg over nydelig middag 
med roastbiff, fløtegratinerte poteter og deilig tilbehør 
etterfulgt av karamellpudding til dessert. Under denne 
banketten var det også underholdning med roses-
ermoni i The Bachelor/Ungkaren … I tillegg ble det 
holdt flotte taler. Herrenes tale ble holdt av Julianne 
Skatrud og damenes tale ble holdt av Tor Fredrik 
Bjune. Til slutt takket Johanne Lærum Espeseth nor-
gescatering for fremragende mat. Kvelden ble avslut-
tet med fest der det var topp stemning rundt border 
og dansegulv!

Magnus Rød fra Stokke og Andebu ble årets VBU-er.
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Instahjørnet
Tagg bildene dine fra arrangement eller lignende på Instagram! Bruk 
#vbunytt eller #vestfoldbu, så kanskje ditt bilde kommer med i neste ut-
gave.

#vestfoldbu
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Bilrebus med Lågendalen BU
I forbindelse med Vårsprell, arrangerte Lågendalen 
Bygdeungdomslag bilrebus i Lardal lørdag 24. mars. 

Av: Dagny Eline Hagen

Start og mål var ved ungdomsskolen i Svarstad. Run-
den gikk rundt på forskjellige steder i bygda. Her ble 
medlemmer på kryss og tvers av Vestfold bedre kjent 
i bygda vår! På hver post en kom til, var det forskjel-
lige oppgaver som skulle løses. Blant annet var det 
snømannbygging, blikkbokskasting, og gjette avstand 
fra framdekk til bakdekk. 
Arrangementet var gratis og for alle, og mange ivrige 
deltakere stilte opp i alt fra familiebiler til veteranbiler. 
Vi kunne melde om høyt konkurranseinstinkt og god 
stemning i det flotte påskeværet! 

Medlemsfest i Botne og Hillestad
Lørdag 17. mars arrangerte vi 
i Botne Hillestad Bygdeung-
domslag medlemsfest for Norges 
bygdeungdommer. 

Av: Jacqueline Krögerrecklenfort

Det var mange flotte, ungdom-
mer som tok turen til Fjellhall i 
Hillestad for å feire en skikkelig, 
real fest! Vi valgte å arrangere 
en medlemsfest først og fremst 
for å feire den positive med-
lemsveksten vi nådde i 2017, 
men hovedsakelig også for å 
feire bygdeungdommen sjæl. 
Håkon Røisgård var så gent-
leman at han til og med hadde 
med seg en vakker blomst som 
gave til oss slik at vi fikk pyntet 
inngangen vår litt også. Tusen-
takk, Håkon! Alt i alt er vi utrolig 
fornøyde med en vellykket fest 
og gleder oss allerede til neste.
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Bilder er hentet fra Vestfold bondelag .

Nå er det min tur!
Lørdag 14. april arrangerte Vestfold bygdeungdomslag 
i samarbeid med Vestfold bondelag årets første «nå er 
det min tur» samling. Rundt 20 unge bønder og land-
bruksinteresserte ungdommer deltok. 

Av: Magnus Rød

Denne gangen var det en busstur med ulike gårdsbe-
søk i Re og Andebu som sto på planen.

Først var vi Hos Aksel Holt som driver med pelsdyr 
i Re. Her fikk vi se å høre mye om hverdagen som 
pelsdyrbonde og tanker for pelsdyrnæringa fremover.

Ammeku og gris i Andebu  
Turen gikk så videre til Alf og Karianne i Andebu som 
driver med ammeku, gris og høy.

Her fikk vi høre mange erfaringer, tips og råd rundt 
oppstartsfasen. Vi hørte hvordan det var å kjøpe gård 
på åpent marked og mange erfaringer og tanker fra 
bønder som kjøpte gård for ikke veldig mange år 
siden. Vi fikk også her litt omvisning rundt på gården 
og gjengen hadde mange spørsmål og å stille Alf og 
Karianne.

Korn, sau og frø i Re
Så gikk turen tilbake til Re nærmere bestemt til Knut 
Søyland som driver med korn, frø og sau. Her fikk 
vi høre mye om hvordan drive samarbeid med flere 
bønder om å dyrke korn. Vi fikk også høre en del om 
grassfrøproduksjon. Besøket ble avsluttet med en tur 
i sauefjøset hvor lamminga var i full gang.

Samlingen ble avsluttet med pitzza på Gamle Revetal 
Stasjon. Her ble det mulighet til å prate om dagens 
besøk og de temaene som ble tatt opp fra gårdene. 
Alt i alt en bra, og lærerik bustur som ga oss et godt 
bilde på hvor variert Vestfoldlandbruket er. 
VBU i sammarbeid med Vestfold bondelag takker alle 
for en fin tur. Vi er i gang med å planlegge en ny «Nå 
er det min tur» samling til høsten og håper å se deg 
der.
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Sommerstevne 2018
Sommeren nærmer 
seg, og med somme-
ren kommer selvføl-
gelig det store høy-
depunktet i Vestfold 
Bygdeungdomslag; 
Sommerstevnet! 
I år er det Botne/
Hillestad Bygdeung-
domslag som har fått det ærefulle oppdraget, og vi 
gleder oss veldig til å kunne invitere dere til Hof 15. til 
17. juni!

Som vanlig blir det en helg med tevlinger, aktiviteter, 
bading, dans, konserter og mye mer. I år kan vi friste 
med tevlingene blomsterdekorering, Spenna Gæærn, 
quiz, swing, kulturmønstring og gravemaskin.

Vi kan i år friste med tidenes kanskje korteste avstand 
til badevann, vi skal nemlig være helt inntil vannet! Ta 
med badetøy, badering, badeand, badehette og kano 
(om du ønsker)!

I tro sommerstevnestil blir det program fra tidlig 
morgen til langt på natt, og vi har selvfølgelig bestilt 
sol, så kjapp deg å bestill før prisen går opp 15. mai! 
Billetter i salg på deltager.no/sommerstevneVBU2018 
eller scan QR-koden!

Vi gleder oss til å dele mer informasjon frem til stev-
net på Facebooksiden vår, og gleder oss til å se DEG 
på årets Sommerstevne!
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Landsstevne 2019
Sommeren 2019 er den magiske sommeren hvor Nor-
ges bygdeungdomslags største årlige arrangement, 
skal arrangeres i Vestfold!

Av: Mina Marie Nyhus

Ja, det stemmer, du leste riktig! Vi er i gang og teller 
ned dager og om ikke stort mye mer enn ett år, skal 
Landsstevne arrangeres i Vestfold! Vi har tatt en prat 
med leder i Hovedkomiteen, Inger-Martha Skjelland 
for å høre mer om hennes opplevelser av Landsstev-
ne og ikke minst hvilke planer som er satt for denne 
sommeren. 

Minner for livet! 
Det er nemlig ikke første gang Inger-Martha er på 
Landsstevne; «Jeg skal på mitt niende Landsstevne 
til sommeren, så NBULS i Vestfold blir mitt tiende. 
Syntes det passa fint å feire det med å arrangere hele 
greia». Med landsstevne følger det også en haug 
med minner som en tar med seg resten av sitt liv, hva 
har vært ditt beste minne? «Det har jo blitt helt sjukt 
mange gode minner med åra, så det er vanskelig å 
velge. Men, når det er sagt så tror jeg alle som var 
med på gamlisfest med bingovors i Nord-Trøndelag 
i 2013 er enig med meg i at det var en vaken kveld. 
Herremalla så gøy vi hadde det da, tror nesten det er 
det gøyeste jeg har vært med på!» 

Hvorfor skal den som leser dette her bli med på 
Landsstevne i 2019?
«Du som leser dette skal være med på NBULS 19 
fordi det kommer til å bli ei helt fantastisk bra uke! 
Uten at jeg kan avsløre noe som helst ennå, kan jeg 
love at det blir god stemning, god mat, god musikk og 
fine folk, akkurat som det pleier å være, men kanskje 
med det lille ekstra? Og hvis du ikke har vært på LS 
før, er det jo kjempefint at det er nærme og lett og bli 
med, og oppdage Landsstevne før det er for seint!»

En hovedkomite må på plass
Å arrangere et Landsstevne krever en haug med folk 
som kan stille på ulike poster å gjøre alt fra å booke 
band og sende ut informasjon til å beregne hvor 

mange pølser som skal selges til flere tusen mennes-
ker. Hvordan har du tenkt når du skal sette sammen 
en Hovedkomite til dette arbeidet? «Tja, jeg har i alle 
fall tenkt veldig mye. Jeg har prøvd så langt det har 
latt seg gjøre å ha med unge, engasjerte og flinke 
folk fra Vestfold, med erfaring i BU uten å ”stjele” folk 
fra styrene i for stor grad. Jeg har vært opptatt av å 
spørre først og fremst de jeg vet hva er gode for, vet 
at jeg går overens med og som jeg vet at kan sam-
arbeide godt med andre mennesker. Det er jo det 
tryggeste! Men, jeg har vært nødt til å ta noen sjanser 
og har heldigvis funnet en håndfull dyktige og kompe-
tente mennesker fra Buskerud jeg ikke kjente fra før, 
som har takket ja til å være med!» 

Vi trenger din hjelp! 
En hovedkomite er nå på plass og er i gang med 
planleggingen av 2019s store høydepunkt. 
«Vi i hovedkomiteen trenger hjelp til alt mulig rart 
både før, etter og under stevnet! Vi kommer til å ar-
rangere flere dugnadshelger i forkant av stevnet, i 
tillegg til dugnad ukene før og etter selve stevnet. Det 
er ganske sjukt å tenke på hvor mye som skal gjøres, 
lages, snekres, males og lagres for et sånt arrange-
ment! Derfor håper jeg virkelig at du har noen timer, 
eller gjerne noen dager til å stille opp og være med 
på å lage tidenes landsstevne, når den tid kommer!» 
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20+ fest med 
Stokke og Andebu
17. februar ble det arrangert fest for alle bygdeungdom-
mer over 20 år!

Av: Benedikte Didrikson 

Stor suksess! 
Denne lørdagen var det 20+fest på Fjellvang i Stokke. 
Det var kjempe bra live musikk av Terje Severin 
Austvik Elverum, som ca. 60 innbetalte fikk glede av 
å swinge seg til. Stemningen var på topp og det var 
mulig å kjøpe pizza og brus i kiosken. Stor suksess 
som vi satser på å få til igjen!

Medlemsstafett!

Hvem er du?
Nils Ludvig Kalager, 19 år fra Våle  

Hva studerer du/jobber du med?
Lærling som maskinfører 

Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
I 5 år 

Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Alt det sosiale som skjer

Hvis du skal beskrive NBU med tre ord – 
hvilke vil du bruke?
Artig, sosialt og mye bra folk. 

Spørsmål fra forrige runde: Georg Enerhau-
gen: Hva er ditt beste minne med lørdagen 
på sommerstevne på Skoppum i 2017? 
Jo det må være da vi hadde nachspiel. Du hus-
ker nok ikke det med tanke på at du sov. 

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

Jørgen Skatrud, er spylervæska klar til 
Landsstevne? 
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Hyttetur med hovedkomiteen for 
landstevne 2019
Helga 16.-18. februar reiste Hovedkomiteen for Lands-
stevne 2019 på hyttetur opp til Breivann for en helg fylt 
med bli-kjent aktiviteter og planlegging av NBUs største 
årlige arrangement! 

Av: Mina Marie Nyhus

Landsstevne 2019 som arrangeres i Vestfold nærmer 
seg med stormskritt! En hovedkomite er nå på plass 
og hva passer vel bedre enn en bli-kjent tur og plan-
leggingshelg i vinteridylliske omgivelser? 

Vi var så heldige å få låne hytta til inntevlingsansvar-
lig, Tonje Skaug på Breivann i Larvik. 

Helgen startet med tacofredag da vi ankom hytta. 
Denne kvelden ble vi bedre kjent med hverandre og 
fikk høre mer om våre erfaringer og forventninger 
rundt Landsstevne. 

Ivrig gjeng
Lørdagen startet med en herlig frokost før en lang 
og spennende møtedag. Her kikket vi blant annet 
på budsjett, tema og logo for LS 2019. Engasjement 
og gode ideer var det ingenting å si på! Her kom det 
fram masse spennende ideer til hvordan vi kan struk-
turere og skape tidenes Landsstevne!

Like barn aker best!
Etter en god stund med møte, gikk en del av gruppa 
ut for å prøve ut aketerrenget ved hytta. Her måtte vi 
selvfølgelig prøve ut «monsterbakken», og opplevel-
sen av dette lå godt å væl i navnet! Samtidig fikk vi 
også prøve å skyte med luftgevær som forpleinings-
ansvarlig, Ingvild Gran, hadde tatt med seg. Dette var 
artig! 

God stemning
Inne ble det rigga i stand middag og det var HK-lede-
rens fantastiske, hjemmelaga jegergryte som stod på 
menyen denne kvelden. Utover kvelden koste vi oss 
med musikk og flere bli-kjent leker. Med den ultimate 
hyttetursopplevelsen fulgte såklart også kortspill, 
quiz, snacks og god stemning! 

Quiz med Sande BU
Fredag 12. januar hadde vi quiz kveld!

Av: Susanne Hansen

Denne fredagen hadde vi quiz i samarbeid med land-
brukslaget. Vi stod for quizen som bestod av forskjel-
lige temaer og Landbrukslaget spanderte deilig pizza 
som vi koste oss med i godt selskap. En veldig koselig 
kveld der mange smarte og kloke hjerner dukket opp! 
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Vestfoldmesterskap 2018
Lørdag 7. april var det nok en gang klart for Vestfold-
mesterskap! Denne gangen i regi av Stokke og Andebu 
Bygdeungdomslag. 

Av: Mina Marie Nyhus og Kristina Kråkemo

For fjerde året på rad var det duket for Vestfolds år-
lige arrangement, Vestfoldmesterskap. Arrangemen-
tet fant sted på Melsom VGS og tevlingene som ble 
avholdt var Stihl-cup, TRT, kokkekamp, spekemat og 
quiz. Med gode værforhold hadde bygdeungdom fra 
hele Vestfold tatt turen for å tevle og heie. 

Stort engasjement
Tevlinger er populært i bygdeungdomslaget og enga-
sjementet er det ingenting å si på. Jon Olav Svartdal 
er leder i Vestfold BU, og han var tilstede også i år.
- Tevlingar er noko me i Bygdeungdomslaget er godt 
kjent for. Me tevlar i alt frå å bruke motorsag og kjøre 
traktor, til kokkekamp og anretning av ostefat. Det er 
kun kreativiteten som sett grenser for kva me arran-
gerar, så me steller i stand det me syns er moro, sier 
Svartdal.

Uttak til NM og NBU-mesterskap
Vestfoldmesterskap fungerer som uttak til NM og 
NBU-mesterskap som avholdes på Landsstevne i juli. 

I spekemat får laga plukke ut matvarer for så å an-
rette på et fat. Henriette Lofstad Johnsen, organisa-
torisk nestleder i fylkesstyret, var med på laget som 
stakk av med seieren.
- Spekemattevlinga går ut på å anrette et fat med 
riktig mengde kjøtt, grønnsaker og frukt så fint og ryd-
dig som mulig. Det er lurt å kunne anrette spekemat 
hvis man skal be inn til større selskaper seinere. Det 
er moro å være med, også er jo maten god å spise et-
terpå, sier Lofstad Johnsen.



19

VBU-NYTT

Motorsag junior 
1. Ole Kristian Johansson 
2. Jon Eivind Lie 
3. Nils Ludvig Kalager

Motorsag senior
1. Carl-Henrik Gjelstad 
2. Joachim Røed Hansen 
3. Anders Farnes

Motorsag dameklassen
1. Dagny Eline Hagen 
2. Ida Kristine Myhre

Fest på Solhaug
Etter endt tevlingsdag ble kvelden avsluttet med en skikkelig bygdefest på Solhaug i Andebu! 

Her var det fult hus med bygdeungdom fra Øst til Vest og god stemning i lokalet. Her ble også vinnere av 
quiz kåret. I tillegg var det salg av deilig bakt potet som ble en skikkelig hitt for kvelden! En flott avslut-
ning på en kjempe fin dag!

Pallplasseringer på Vestfoldmesterskap 2018
Kokkekamp 
1. Jørgen Bonden og Sigrid Lian 
2. Henriette Lofstad Johnsen 
 og Tonje Skaug 
3. Lars Helge Kalmoe og 
 Line Johannessen

Spekemat
1. Jon Olav Svartdal, Henriette 
 Lofstad Johnsen og Mina Marie 
 Nyhus 
2. Tonje Skaug, Jørgen Vaaden 
 og Karen Marie Bang Evju
3. Emilie Haukjem Stokland, 
 Ronja Leegaard og Sander 
 Sørhaug

TRT senior 
1. Joakim Røed Hansen 
2. Carl- Henrik Gjelstad 
3. Tor Fredrik Bjune

TRT junior 
1. Håvard Bække

Quiz 
1. Magnus Rød, Asbjørn Tollnes, 
 Jeanette Buar Dahl og Sondre 
 Roberg
2. Dagny Eline Hagen, Karen 
 Marie Bang Evju, Jørgen
 Vaaden og Åste Vaaden 
3. Tonje Skaug, Henriette Lofstad 
 Johnsen, Johanne 
 Lærum Espeseth og Mina 
 Marie Nyhus
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Fest med Snipp og Snapp
Lørdag 10.mars arrangerte Lågendalen bygdeung-
domslag fest på Bjerkely i Hvarnes.

Av: Dagny Eline Hagen

Denne festen valgte vi å gjøre en liten endring. Inn-
tektene fra festen gikk nemlig til Rosa sløyfe-aksjo-
nen i samarbeid med Jon Inge Dieset. Her samlet vi 
inn hele 10 500 kroner!
Snippsnapp spilte opp til dans og liv rundt bygdeung-
dommen. Noen heldige bygdeungdommer fikk også 
være med å synge med gutta på scenen. Alt i alt en 
kjempe bra fest der vi takker alle som kom og for 
deres bidrag!

Hyttetur med Stokke og Andebu
Helgen 19. - 21. januar var det igjen klart for den årlige 
hytteturen med Stokke og Andebu bygdeungdomslag!

Av: Benedikte Didrikson

Både nye og gamle medlemmer
Vi var 17 stykker som reiste opp til Gautefall, både 
nye og gamle medlemmer. På lørdagen delte vi oss 
opp, noen dro til alpinanlegget som ligger 5-10 min 
unna hytta. mens noen ble igjen for og slappe av og 
spille spill på hytta. Det ble spist mye god mat, som vi 
alle var med og laga sammen. 
Det ble litt problemer på lørdagen med en liten vann-

lekkasje, men hytteeier ble varslet og vi kunne fortsette 
å kose oss på hyttetur!
Da søndagen kom var vi alle klare for hjemreise. Vi ryd-
det og vasket etter en flott helg, og alt i alt kan vi si at 
dette var nok en vellykket hyttetur arrangert av Stokke 
og Andebu bygdeungdomslag.



21

VBU-NYTT

Akedag med Sande BU
Lørdag 17 mars arrangerte vi i Sande bu akedag i Bjer-
keveien! 

Av: Susanne Hansen 

Med så mye snø måtte vi jo bare arrangere en 
akedag for våre medlemmer. Denne dagen kunne vi 
virkelig ikke spurt om et bedre vær å være ute på! 
Sola skinte og det var god BU-ånd i lufta, da hele 25 
solstråler hadde tatt med seg akebrett for en dag fylt 
med moro! Vi tente bål og grillet pølser i godt sam-
vær. Sosial dag der vi var sammen fra klokken 11 til 
17, hvor vi ved enden av dagen gjorde oss klare til 
fest med Botne og Hillestad Bu.

Bilde er tatt ved juletider der mange av våre medlemmer er 
tilstede.

Medlemskveld i Sande
22. Februar hadde Sande bygdeungdomslag med-
lemskveld på bondeheimen

Av: Susanne Hansen 

Dette var en hyggelig kveld der vi koste oss med pøl-
ser og gode samtaler gjennom kvelden. Under denne 
medlemskvelden dukket mange av våre medlemmer 
opp, samtidig noen helt ferske bygdeungdommer! Det 
syntes vi alltid hyggelig, og det er noe vi ønsker mer 
av. Her fikk vi også litt info om tevlinger, samtidig som 
folk kunne komme med innspill eller spørsmål dersom 
de hadde det til noe av det vi driver med.
 Vi vil med dette også understreke at ALLE er velkom-
ne til å komme på slike sosiale kvelder. Man trenger 
ikke å være medlem i bygdeungdomslaget for å være 
med på dette. Følg oss på Facebook: «Sande byg-
deungdomslag», for oppdatert informasjon om neste 
sosiale kveld! 
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Vårkurs for fylkesstyret
I regi av Norges bygdeungdomslag ble det arrangert 
vårkurs med organisasjonsopplæring for alle tillitsvalg-
te i fylkesstyrene. Kurset ble holdt på Quality hotell i 
Sarpsborg 9-11 mars og hele 12 Vestfoldinger tok turen 
over fjorden for en helg fylt med læring og moro!

Av: Mina Marie Nyhus  

Opplæring i styreverv 
 Vervene det skulle være opplæring i var leder, orga-
nisatorisk nestleder, bygdepolitikk, økonomi, kultur, 
lagsutvikling og informasjonskurs. I tillegg ble det 
holdt kortkurs. Fredag var det kortkurs i økonomi og 
deres styreansvar, lørdag var det blant annet kurs om 
vakthold og skogbruk, og ved siste kursdag ble det 
blant annet holdt kortkurs i verving, strategi og om 
fylkets rolle ved sentrale arrangement. Sist nevnte 
er særlig aktuell for Vestfoldgjengen da Landsstevne 
2019 skal arrangeres i Vestfold! 

Leder i Vestfold bygdeungdomslag, Jon Olav Svartdal 
var på plass for sitt tredje vårkurs. - Kort fortalt blir vi 
lært opp i styrevervene våre, og blir kjent med ung-
dom fra andre fylker. Dermed får vi utvekslet erfarin-
ger og knyttet vennskap på tvers av fylker.

Stilfull bankett 
Etter en flott og lærerik dag ble det lørdag kveld holdt 
bankett. Her fant bygdeungdommen frem finstasen 

og det ble servert en tre-retters middag. Ved denne 
banketten ble damene med kavaler, tilfeldig fordelt på 
ulike bord som representerte hvert sitt fylkeslag. Med 
det ble det både hallingdans, stolleken, jodling og 
stjeling av lysestaker rundt i salen.   

Med bankett følger også såklart flotte taler og sang av 
ungdom av Norges beste slag! Det hele ble avsluttet 
med en lang polonese gjennom hotellets korridorer, 
før det brakte løs med fest og swing.  

Norges beste vennegjeng! 
På vårkurs får ikke fylkesstyret bare en unik mulighet 
til å bli kjent med hverandre, men de får også mulig-
het til å utveksle erfaringer og ideer sammen med 
bygdeungdom fra hele landet. Med disse erfaringene 
kan man også sikre god oppfølging i lokallagene og 
godt organisasjonsarbeid for videre arbeid. 
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3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70

Epost: post@dahlen-sag.no
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Returadresse: Vestfold Bygdeungdomslag, Gjennestadtunet, Hus C, 3160 Stokke
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