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Lederen har ordet
No er jammen endå eit år snart tilbakelagt. Det nærmar seg jol, og alt som høyrer den tida til. Året som
no snart har gått, har vore innhaldsrikt. Det er er ikkje
lenge mellom kvar gong det skjer noko, og det har jo
au vist seg å gje resultat, blant ana på medlemstal.
Som i fjor blir også dette eit år med medlemsvekst, og
ny medlemsrekord i Vestfold. I skrivande stund er me
eit lag med 733 medlemmer. Det er moro.
Ellers nærmar det seg årsmøte i fylkeslaget. Der skal
det gamle året evauerast og rammene for det nye skal
leggast. Ynskjer du å engasjere deg? Kanskje du kunne tenke deg ein plass i fylkesstyret? Meld din interesse! Det er både veldig moro og veldig lærerikt å sitta
i styret. Ein får veldig mykje att for den erfaringa.
Eg er temmeleg sikker på at året som kjem, også vil
bli innhaldsrikt. I tillegg til det som skjer vanlegvis skal
me jo også arrangere landstevne i Vestfold til sommaren. Har du ikkje allereie gjort det, så sett deg opp på
ferie i både veke 28, 29 og 30! Det er mykje som skal
gjerast i forbindelse med eit slikt arrangement, så då
er det godt å vere fleire som kan ta i eit tak. Det vil bli
eit trivelg prosjekt, som eg håpar me kan utnytte til å
bygge eit endå sterkare lag.
Det blir meir å lesa om landstevnet og andre ting som
skal skje, eller har skjedd, utover i bladet. God Lesing!
Jon Olav Svartdal
Fylkesleiar

Utgiver:
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Gjennestadtunet, hus C, 3160 Stokke

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

Redaktør:
Mina Marie Nyhus

Opplag:
660 stk.

Nettside:
www.nbu.no/Vestfold

Grafisk produksjon:
Print Konsult Andebu AS

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no

3

VBU-NYTT

Høstkurs 2018
7-9 september arrangerte Vestfold og Telemark bygdeungdomslag høstkurs for sine tillitsvalgte på Quality
Straand Hotell i Vrådal.

det ingenting å si på engasjementet til bygdeungdommen! Resten av kvelden ble brukt til å bli kjent med
hverandre på egne premisser.

Av: Vemund Aakre, Mari Skatrud og Malene Lundegaard.

Swingende bra helg!
Lørdag og ny kursdag! Denne dagen fikk de tillitsvalgte lære enda mer om sine verv og fikk ta med seg
masse kunnskap tilbake til sine lokallag. I tillegg til
særdelene ble det denne dagen avholdt kortkurs der
du kunne velge mellom swing eller arrangementsledelse, som begge er aktuelle og nyttige å ta med seg
videre. Siste del av dagen var det kortkurs i bankettregler. Dette var særlig aktuelt for den kommende
banketten og festen som ventet oss denne kvelden.

Engasjert bygdeungdom!
Denne gangen hadde nærmere 60 kursdeltagere fra
de fem lokallagene våre, pluss lokallag fra Telemark,
tatt turen til flotte Vrådal for å bli kurset i sine verv.
Det ble holdt lederkurs, infolederkurs, kulturlederkurs,
tevlingslederkurs og økonomikkers. Dette var noen
flotte og lærerike kurs der man både fikk lære mer om
sitt verv, men også ble kjent med andre tillitsvalgte
med andre erfaringer enn en selv.
Det hele startet fredag ettermiddag med nydelig middag før første kursdel. Videre ble vi delt inn i grupper
og hadde bli-kjent leker av ytterste klasse. Her var
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Stilig bankett
Endelig var det duket for det mange hadde gledet
seg til, nemlig bankett! Alle tok på seg finstasen før
det ble tatt bilder av alle lokallagene. Før vi fikk gå
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1. Har du vært på høstkurs før? Hvis ja, hva er
ditt beste minne? Hvis nei, hva har du sett
frem til?
2. Hvilket kurs har du vært på og hva har du
lært i løpet av helga?
3. Beskriv høstkurs med 3 ord
4. Hva er sivilstatusen?

inn til bankettmiddagen ble gutter og jenter delt inn.
Damene skulle legge høyre sko i en sekk før herrene tok en tilfeldig og fant sin motpart. Vi ble servert
en trerettersmiddag og det ble i tillegg holdt taler til
ære for både damene, herrene og kjøkkenstaben. I
tradisjonen tro ble banketten avsluttet med en polonese i hotellets korridorer før fest og dans resten av
kvelden.
Suksessfull helg
På søndagen fikk vi først en liten luftetur i form av en
natursti rundt hotellet. Videre var det fortsettelse av
særdelene før vi fikk utlevert kursbevis. Utsjekk fulgte
så på før det ble en auksjon til støtte for Malawi. Her
var det mye engasjement! Bygdeungdommen pakket
bagasjen og med seg i bagasjen hadde de med seg
masse ny kunnskap, nye bekjentskaper og nye erfaringer som de tar med seg tilbake til sine lokallag.
Vi takker for en flott helg med masse engasjement,
latter og gode venner!

Martin Djupdal Weum, 22 år, Sande BU
1. Nei, det har jeg ikke. Jeg har
gleda meg til hele kurset, bankett
og mat.
2. Tevlingskurs. Kunne ingen ting fra
før, lært masse, blant annet om
å arrangere tevlinger. Syntes det
var moro å prøve sverdsnu.
3. Sosialt, moro, lærerikt
4. Opptatt
Madelen Gudbrandstuen, 17 år, Stokke og
Andebu BU
1. Nei, dette er første gang. Jeg ser
frem til å møte nye folk, og lære
mer om min rolle i styret.
2. Jeg er på kulturkurs. Jeg har lært
hva man må gjøre hvis noen tarr
med narkotika på fest. Jeg også
lært mye om kultur-vervet og BU
generelt.
3. Gøy, folksomt, koselig
4. Jeg er singel
Jaqueline Krogerrecklenfort, 21 år, Botne og
Hillestad BU
1. Ja, jeg har vært på høstkurs før.
Det beste med høstkurs er å bli
kjent med hverandre. Mitt beste
minne fra var vinfylla på høstkurs
i fjor.
2. Jeg er på økonomikurs. Jeg har
lært ganske mye nyttig som man
også kan få bruk for videre i livet,
som budsjett og regnskap.
3. Sosialt, gøy og lærerikt
4. Jeg er i et forhold
Emil Johansen, 19 år, Botne og Hillestad BU
1. Nei, dette er første gang. Jeg forventer å lære masse rart, og kose
meg kjempemye.
2. Lederkurs. jeg har lært å lede
et styre, melde inn medlemmer,
politikk, og masse greier.
3. Moro, sosialt, og bli kjent med nye
folk.
4. Ehh.. singel trur jeg..
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NBUs Høstarrangement 2018!
I år fant «minilandsstevne» sted på Skogn folkehøgskole i Nord-Trøndelag!
Av: Mina Marie Nyhus

Lang, men fantastisk busstur!
5-7 oktober var det igjen duket for NBUs nest største
årlige arrangement! Vestfoldingene hadde sammen
med Buskerud og Oppland ordna buss tur-retur
Trøndelag! Nærmere 26 timer med buss tur-retur
Trondheim ventet Vestfoldgjengen, men med flott,
norsk natur som utsikt og god stemning blant bygdeungdommen, gikk turen fortere enn venta!
Tacofredag!
Vi ankom Skogn fredag kveld og pakket ut sakene
våre i sovesalen som vi delte med Oppland, Buskerud
og Telemark. Før fest og sprell med bygdeungdom
fra resten av landet, var det denne kvelden tacofredag som vi nøt i godt lag. I kveld var det bandet
FÆSERAN som åpnet det store showet før lørdag og
tevlingsdag.
Flere Vestfoldinger ble Norgesmestere!
Lørdag er den store tevlingsdagen og Vestfoldungdommen var å se både i NM i motorsag, maskinmelking og NBU mesterskap i friluftsmach, og jaggu ble
det pallplass og NM tittel her også! Vestfold bygdeungdomslag gratulerer masse våre flinke Norgesmestere og tevlere!
Trøndersk tradisjon og bankett
Etter en flott tevlingsdag med gode resultater var det
endelig duket for bankett med påfølgende fest! I bunad og annen finstas stod gjengen klare for en deilig
middag laget på ekte trønder vis. Denne kvelden ble
det nemlig servert den tradisjonelle trønderske retten, sodd med deilig sukkerflattbrød ved siden av. Til
dessert fikk vi servert Tilslørte Bu piker! I tradisjonens
tro ble det også holdt flotte taler. Den flotte hælja ble
avsluttet med coverbandet Kaktus som spilte opp til
allsang og swing blant ivrige bygdeungdommer!
En flott hælj med Norges beste ungdom!
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Resultater
NM motorsag damer: 1. plass:
Anne-Helene Sommerstad Bruserud
NM senior motorsag: 1. plass: Pål Agnar Tveitan
NM i maskinmelking senior: 2. plass:
Ole Kristian Sommerstad Bruserud
NBU mesterskap i Friluftsmach 1. plass:
Pål Agnar Tveitan, Ole Kristian Sommerstad
Bruserud, Jenny Bonden og Aleksander Skjauff
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Julerebus:

Norge rundt

Vi vil sjekke dine geografikunnskaper!
Send inn svarene dine i riktig rekkefølge eller ta bilde av svarene dine og send det til
redaktor.vestfold@gmail.com og du er med i trekningen av en kjempekul Landsstevne 2019 t-skjorte!
Vinneren trekkes på Facebook, så følg med!
I 2019 braker det løs med landsstevne i Vestfold! For å samle folk fra hele landet bør vi vite noe om hvor de
kommer fra. Først har vi gjengen oppe i Nord, nærmere sagt ______________ (LET ETTER AGN), der kan de
komme fra alle mulige kommuner, for eksempel ______________ (LEVDE IKKE).
På vei sørover må vi selvfølgelig også ha med oss bygdeungdommer fra ______________ (EIER BY) og hvem
vet, kanskje Sophie Elise slenger seg på her? Vel, det får holde med nordlendinger, vi trenger også trøndere!
Flyturen går videre til ______________ (GLAD I FJELL) før vi stopper opp for å hente inn litt medlemmer som
vet å spille fotball, i ______________ (GUTTENAVN I HUSET). Med Landsstevne fylt opp med nordlendinger
og trøndere må vi også få med en gjeng fra ______________ (BIFFEN BØR VÆRE)! Her har vi også hørt de
har god mat og vi stopper opp for en matbit i ______________ (FISK MED BRA KOSTHOLD). Flyet går så videre til fylke som arrangerte Landsstevne i 2017, der vi tar en topptur på ______________ (TEIT DYREPLASS)
og sjekker ut noen sykt kule dyr!
Etter mye reising tar vi et hotellopphold i ______________ (SMÅTT VERKTØY) der vi hviler øya før videre
verving. Klare og uthvilt kjørte vi videre til Hedmark og ______________ (10 rom + kjøkken) for å høre med
Bjørn Dæhlie om han vil slenge seg på LS 2019. Ja, sier han og råder oss til å reise videre til ______________
(Monark som flyr) der det er masse bygdeungdommer som er gira på sommer og sol!
Videre kjører vi gjennom Akershus der vi stopper innom ______________ (SMÅ ELEKTRISK) for å se etter noe
engasjement. Videre sørover kommer vi til ______________ (VINTERAKTIVITET) der vi tar et småfly til Rogaland og Jæren. Her får vi prøve å «Homma med semmi» i ______________ (60 MINUTTER) kommune.
Det er topp stemning, sola steiker og det er varmt ute så vi tar turen videre til det glade Sørlandet der vi kaster oss i sjøen i ______________ (GALOPERENDE RETNING). En lang dag går mot slutten og vi må kjøre
hjemover. I godt sig hjemover kjører vi forbi ______________ (FARGA SKJORTEKANT) og ______________
(KJØKKENREDSKAP + FORNAVN PÅ OPPTIMIST) før vi plutselig er i vakre Vestfold!
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Aksjonsuke med Botne & Hillestad
Denne uka var det duket for årets aksjonsuke med
fokus på ”Hogg for framtida” i Norges Bygdeungdomslag!
Av: Jacqueline Krôgerrecklenfort

I denne forbindelsen har vi i Botne Hillestad Bygdeungdomslag sprayet sprellmann og slagordet ”Hogg
for framtida” på treskiver og lagt ut disse på ulike
steder i Holmestrand. I tillegg til det har vi hengt opp
plakater og bannere, som du ville finne på diverse butikker og rundkjøringer rundt omkring i Holmestrand.
Dette gjorde vi for å rette fokus på skogbruk og skognæringen i Norge. Et aktivt og godt skogbruk bidrar til
et bedre klima og gir oss arbeidsplasser. Skogen er
en verdifull ressurs og bør benyttes i større grad og
på en bærekraftig måte!
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Aksjonsuke i Sande
I Sande Bygdeungdomslag ble det arrangert flere aktiviteter som skulle både gi kunnskap om men også nyte
den naturen vi er så heldige å være omgitt av.
Av: Line Johannessen

Fredag 26. oktober som var oppstartdagen i aksjonsuka, trotte vi opp i Sande sentrum med en god sag og
en stokk som ordfører Elin Weggersrud skulle få sage
over, som en markering for at uka var i gang.
Koselig aktivitetsdag!
Onsdag 31.oktober, på selveste Halloween var det
aktivitetskveld på Bekke gård, man kunne grille, kaste
med øks og lære seg eller øve på å snu sverdet på
motorsaga. Det ble en koselig kveld for de oppmøtte.
Så var det duket for aksjon!
Vi plasserte flotte trestoler rundt omkring i Sande, i
sentrum, foran inngangen til Sande Avis, Tannlegen,
togstasjonen, Sandetun, Rådhuset, Torggården og
meny. Vi hadde laget et lite skriv som vi laminerte og
hang på stolene så folk kunne lese seg opp på hva
aksjonsuka var og hensikten med årets tema.
Så var høydepunktet for uka kommet!
Lørdag 03.11- søndag 04.11, hadde vi leid speiderhytta ved Suluvannet og invitert alle fylkes medlemmer. Oppmøte var litt snaut, men uansett hvem som
møter opp blir det topp stemning. Med wok på bålet
av Lars Helge Kalmoe som er leder i Sande Bygdeungdomslag, og kortspill rundt bordet ble dette en
koselig kveld og en fin avslutning på en aktiv og fin
uke.
Viktig aksjon
Vi håper en slik uke kan åpne noen øyne om hva vi
kan bruke skogen til og at miljøvennlige produkter
kan erstatte f.eks. plastprodukter. Vi ønsker også at
folk skal se oss i bygdeungdomslaget og hva vi kan
tilby bygda vår.
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Bygda som glømte LS
Litt inne i landet, men ikke så langt i fra kysten, lå det ei
lita bygd kalt Hof. Folk som bodde der var nesten like
som folk i andre bygder. Noen var bønder, andre var
ikke. Noen var flinke og andre var late. Noen likte BUfest bedre enn byfest, og andre likte byfest bedre enn
BU-fest. Så de var nokså forskjellige, men når det gjaldt
én ting, var de like alle sammen:
De var så fæle til å glømme (spesielt natt til søndag).
De kunne glømme de merkeligste ting, og det alle på en
gang. En gang glømte de å arrangere tevling på BUstevne. De hadde tevla og hatt festligheter hele sommeren. Men da høsten kom, glemte de å arrangere tevling.”
Så kjedelig det er på dagtid” sa de til hverandre, der de
satt og kikka inn i et tomt tevlingslokale.” Jeg skjønner
ikke at det kan bli kjedeligere en dette her” sa de.
Og slik gikk de og kjeda seg. Men så var det en lørdag
to unge jenter sto og prata med hverandre mens de
kjeda seg. De så en gammal kar som gikk med motorsag og felte trær oppi lia. Og da skjønte jentene hva de
hadde glømt. De hadde jo glømt at de måtte tevle. Så de
løp bort og lånte saga, og fortalte alle at det var tevling
bygda hadde glømt. Så tevlet de alle hele dagen.
En annen gang hadde de glømt å ordne mat til bankettmiddagen. Gjestene kom staselig pyntet til banketten,
med både sekker og poser under armene. Tidlig på kvelden begynte alle å bli godt bedugget, men ingen skjønte
hvordan det kunne skje så fort. Det var da ikke vanlig at
man kjente seg så brisen etter kun noen få slurker? En
av deltagerne gikk seg en luftetur og så en mann komme
ut av bensinstasjonen med en pølse i hånden. Da forsto
han hva de hadde glømt, de hadde jo glømt å spise!
Da handlet deltakeren bensinstasjonen tom for pølse,
og delte ut mat til alle de andre. Så sto alle å spiste, og
formen ble tvert bedre.
Men verst av alt var den gangen de glemte å arrangere
LS. Da det bikket uke 28, var det ingen som hadde satt

opp stortelt, ingen som hadde bygget leir, ingen som
hadde satt opp doer og det var ingen artister som var
klare for konsert. Innbyggerne i bygda sang på sommersanger, og det fantes ikke så mye som en BU-plakat
hengende i bygda.
Ytterst ved et jorde, og litt innover en grusvei, gikk det en
gutt som tenkte og tenkte. Han var 20 år, og de 4 siste
somrene hadde han brukt på NBUs Landsstevne. Men
nå gikk han bare rundt og tenkte. Han tusla litt rundt og
sparka i grusen. Han kikka utover et stort flatt jorde.
Litt bortafor han sto det ei sliten campingvogn. Han gikk
bort for å kikke på den. ”Det er noe med denne vogna”
tenkte han, ”men jeg kan ikke huske hva det er”. Gutten
tusla videre innover veien, der det sto det en gammal og
sliten festivaldo. ”Det er da noe med denne doen også”
tenkte gutten. Så sto han der og kikket seg omkring. Så
fikk han øye på noe bak en liten stubbe. Bortgjemt lå en
liten figur i falma grønnfarge. Han kikka på figuren og
så tenkte han ”Dytta er jo selveste sprellemannen”. Og
da forsto gutten hva de hadde glømt, de hadde jo glømt
at de skulle lage Landsstevne! I ekte BU-ånd samla
han hele den glemske bygda. På kortest mulig tid fant
de frem benker og bord, telt og campingvogner, skilt og
plakater, musikk og danseglede. Jammen lagde de ”et
VAKENT bra” Landsstevne.

Ønskeliste for en landsstevnedeltaker
Skal du på landsstevne? Her er en komplett ønskeliste til jul. Lever den gjerne til
familie og venner, og kryss fingrene for at du får alt du behøver før uke 29.
- Et komplett servise til to eller fire personer til borddekkingstevling (gjerne
arvegods)
- Sjekkebukser (den ultimate buksa kan gjøres om til shorts. Dette passer også
ypperlig som en del av oppdageroutfiten. Se bildet)
- Campingvogn (ikke av det nyeste slaget)
- 3 kg pulverapparat
- Røykvarsler, gassvarsler
- Powerbank fra NBUs nettbutikk
- Kniver, forkle, hodeplagg til NM i spekematanretning
- LS t-skjorte
- LS billett!! Kjøpes her (NB! Fra 31. desember stiger prisen)
- Fiskelykke og regndress
- Oppdagelsesoutfit
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Hils på to av de raskeste i NBU!
Er du i tvil om du skal på Landsstevne 2019? Nå
skal vi fløtte blikket utafor fylkesgrensa, og høre
hva to smarte, ivrige bygdeungdommer som allerede har sikra seg landsstevnebilletten i den
billigste form har å si. Håper du blir overbevist!
Navn: Hanne Berget
Alder: 19
Fylkes- og lokallag: Sør-Trøndelag. Indre Fosen
Bygdeungdomslag
- Hvor mange landsstevner har du vært på?
1
- Drømmeartist for Landsstevne 2019:
kanskje DDE, eller noe skikkelig god trøndermusikk
- Hva håper du Landsstevne i Hof vil by på?
Festing, bra artister/band og bra liv, spennende tevlinger og konkurranser, sosialt og bra vær!
- Hva er ditt best BU-minne?
Det må være mitt første landsstevne i Østfold! Så bra
vær, mye dans, bra liv, sosialt og endte opp med en
kjæreste! :D
- Hvorfor bør andre kjøpe billett til Landsstevne i Hof?
Det er så gøy å måte andre bygdeungdommer fra
hele landet. Hva er vel bedre enn å ta litt av ferien sin
til å skape flere gode minner! Snakkes der da vel?

Hanne Berget
Navn: Anna Henriksen
Alder: 21 år
Fylkes- og lokallag: Hedmark BU og leder i Vang BU
- Hvor mange landsstevner har du vært på?
Dette blir mitt 5 år på Landsstevnet i Norges Bygdeungeungdomslag!
- Drømmeartist for Landsstevne 2019:
Staysman er alltid en slager, men sier ikke nei takk til
å swinge meg til Baseballs igjen!
- Hva håper du Landsstevne i Hof vil by på?
Fint vær, gode drinker, masse moro og nye venner.
- Hva er ditt best BU-minne?
Hmmm, den var vanskelig.. Hvor skal jeg starte?
Egentlig det å være en del av en så flott gjeng er
minne nok i seg selv. Men hvis jeg må velge må det
nok bli å få danse swing til Baseballs på landsstevnet
i fjor, det var en helt syk opplevelse.
- Hvorfor bør andre kjøpe billett til Landsstevne i Hof?
Dette er sommerens desidert morsomste uke! Du får
alt det gode i livet samlet på et sted, det er så utrolig
gøy å være med på landsstevnet i NBU. Det er bra
tevlinger, gode venner, campingliv, konserter og så
mye mer! Hva mer kan man ønske seg?

Anna Henriksen

Og med disse kloke ord er du vel ikke i tvil om at
det er verdt å sikre seg billett til årets vakreste
eventyr, LANDSSTEVNE 2019 som finner sted i
Hof i uke 29. Kjøp billett nå på:
https://www.deltager.no/landsstevnet2019
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Bli kjent med hovedkomiteen
Nestleder, arrangementsansvarlig,
sponsoransvarlig:
Henriette Lofstad Johnsen
23 år
Bor i Hvarnes
Samboer
Jobber som sykepleier
Beste bu minne må ha vært på
Landsstevne 2017, når Østafjellsleiren hadde 17. Mai som
tema og vi gikk 17. Mai- tog
mellom leirene på LS og inn i
storteltet - skikkelig god stemning!
Gleder meg mest til at alle deltakerne har kommet og
åpninga av landsstevne på tirsdagen.
Viktigste å ha med på landsstevnet er godt humør,
tørrsjampo, solkrem, myggspray og outfit til temakveldene.
Forpleining:
Ingvild Gran
23 år
Bosted: 29 km opp fra Mandal og inn til venstre, så 3 km
innover til høyre over ei bru, litt
oppe i lia.
Sivilstatus: har sånn kjæresteopplegg.
Jobb: Skogbruksleder i AT
Skog.
Beste LS minne: LS 2018,
baseball konserten var tøff.
Gleder seg mest til på landsstevne: Det må vel bli å
se at folk koser seg og forhåpentligvis er fornøyd med
landsstevne vi lager.
Viktigste å ha med på landsstevnet: godt humør! Og
en ullgenser.
Sikring og vaktansvarlig
Oluf Bruserud
Alder: Ukjent
Bosted: Andebu
Sivilstatus: Gifta bort
Jobb/studier: HMS-ansvarlig i
Skjee Samdrift. Studerer puser
på kveldstid.
Beste LS-minne: gamlingvors
i Nord-Trøndelag, med tidenes
bingovert.
Gleder meg mest til på landsstevne: Å kunne gå med våkitåki i øret!
Viktigste å ha med på LS: gode sjekkebukser og en
fast partner tilfelle sjekkinga skulle skjære seg.
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Innetevling:
Anette Dølen
Alder: 20 år
Bosted: Notodden
Sivilstatus: Kjæreste
Studerer til å bli idrettsfaglærer på Notodden og jobber på
Mester Grønn Kongsberg + litt
på treningssenter
Jeg har bare vært på LS en
gang, men det beste LS minne
jeg har tror nesten må bli
bursdagsfeiringen mi! Aldri hatt så hyggelig bursdagsfeiring med så masse flotte folk
Gleder seg mest til på landsstevne er å se at alt vi i
HK + nemnder har jobbet for går bra og at folk har det
gøy og koser seg!
Viktigste å ha med på landsstevnet er bamsen min.
Sekretariatet:
Elise Røisgård Kirkevold
Alder: 25
Bosted: Holmestrand
Sivilstatus: Samboer
Jobb: Lærer
Mange landsstevner gir veldig
mange gode LS minner, men
et minne som stikker seg ut er
spenna gæren tevlinga i Vikersund 2015.
Gleder meg mest til å ønske
velkommen til både nye og
mer erfarne deltakere på Landsstevne.
Viktigste å ha med på landsstevnet er landsstevnebillett, telt/campingvogn og ullgenser
Leder:
Inger-Martha Skjelland
Alder: 25 år
Bosted: Høyjord
Sivilstatus: Samboer/forlova
Jobb: Studerer og jobber på et
pleiehjem
Etter snart 10 landsstevner
er det mange gode minner å
velge mellom, men for meg
var Landsstevne 2013 i NordTrøndelag helt spesielt! Der
hadde vi gamlisfest med bingovors. Makan til samhold og god stemning har jeg ikke opplevd siden.
Jeg gleder meg til å stå på plassen, sammen med
HK, når alle vognene ruller ut av stevneområdet på
søndagen og være stolt over alt vi har fått til sammen!
Det viktigste å ha med på landsstevne er egentlig deg
selv, campingvogn og alt det der blir litt bortkasta hvis
du ikke har kjøpt deg billett og kommer.
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Utetevling:
Torgeir Jorde
Alder: 25
Bustad: Opheim, Ål
Sivilstatus: Singel
Jobb: Salskonsulent Innendørs-mekanisering
i Felleskjøp Agri
Beste LS-minne: polonesa
rundt Eidsvoldsbyggningen
under landsstemne på Hvam.
Gledar meg mest til å treffe
igjen alt av kjentfolk,
og kjenne på den gode LS-stemninga.
Viktigaste å ha med seg er tevlingsutstyr og godt
humør.
Økonomi:
Karina Skjauff
23 år
Høyjord
Samboer
Butikkmedarbeider på Kiwi
Andebu
17-mai toget Østafjells gikk
under landsstevne i Oppland i
2017
Gleder meg mest til å kjenne
på den gode stemninga og se
hva vi har fått til i Vestfold BU
Viktigste å ha med seg på LS er penger, campingvogn, godt humør og et par stoler man kan låne bort!

Kultur og fest
Johan Peter Kraugerud
26 år
Bosted: Drammen
Sivilstatus: Samboer
Jobb: Filmfotograf i Redant
Beste LS- minne: En runde
Norge rundt med hele østafjells leieren hvor vi tok krigsbytte og gisler på vår ferd.
Gleder meg mest til å nyte en
kald pils til god musikk.
Viktigste å ha med på landsstevnet er dansefoten.
Infor og PR
Eryk Oskar Swiergon
23 år
Lier
I et forhold
Jobb/Studie: Animatør
Beste LS minne:
Hver eneste dag på Landsstevnet er like minnerik for
meg. Så å velge et er helt
umulig.
Gleder meg mest til:
Jeg kan ta meg selv i å dagdrømme om LS! Gleder meg aller mest til å se alle
kjente, og blir kjent med mange nye!
Viktigste å ha med på LS er en dansepartner, eller to,
eller fem! Lurt å ha mange å swinge på.

Leir & Teknisk:
Espen Nakjem
22 år
Holmestrand
I et forhold
Maskinfører for Kjeldaas
Da Staysman ble med på
Nach i Østafjellscampen LS15
i Vikersund!
Vise hva vi Vestfoldingene får
til og få lagd tidenes beste LS.
Husk solkrem. Det er bestilt
tidenes beste vær!
Fylkeskontakt:
Jon Olav Svartdal
Alder: 21
Bosted: 15 mil heimafrå
Sivilstatus: Ungkar
Jobb/studier: Landbruksmekaniker på Eiksenteret i Stokke
Beste LS minne: Det skal godt
gjerast å velge bare eit.
Gleder seg mest til på landsstevne: Sjå at bygdeungdommen hyggar seg i det fine
været som er bestillt.
Viktigste å ha med på landsstevnet: Campingstolar,
reservehjul, og rikelege mengder godt humør.

13

VBU-NYTT

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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Markering foran Fylkeshuset
Torsdag 1. november hadde bygdepolitisk nemnd i
Vestfold bygdeungdomslag en markering foran fylkeshuset.
Av: Magnus Rød

Markeringen var morgenen etter at alle lokallagene i
VBU hadde vært ute og satt ut treskiver og plakater
for å fremme årets tema i aksjonsuka, nemlig skogbruk og hogg for framtida!
Trivelig møte med politikerne
Foran fylkeshuset hadde vi en trivelig prat med nysgjerrige og engasjerte vestfold-politikkere. Vi tok de
med på planting av trær i mobile plantekasser på en
bilhenger vi hadde med og serverte skikkelig bålkaffe.
Vi la også vekt på å fortelle politikerne hvor mye verdier et tre faktisk genererer. Vi hadde en hyggelig prat
med fylkesordfører Rune Hogsnes som møtte oss og
fikk plante et tre. Dette var også Vegard Lilleås fra
NRK-Vestfold med på. Han tok en prat med oss og
fylkesordføreren på direktesending fra NRK Vestfold
denne morgenen. Pål Agnar Tveitan hadde med seg
motorsaga og hadde motorsagshow foran fylkeshuset denne morgenen. Han demonstrerte blant annet
sverdsnu som ble sendt på radioen samme ettermiddag.
Dette ble et veldig bra arrangement hvor vi fikk fram
det politiske budskapet om å hogge for framtida både
til folk flest og politikkere på en god å hyggelig måte.
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Østfjellscup 2018
Østafjellscupen ble i år arrangert 24. november i Nome
kommune i Telemark!
Av: Telemark bygdeungdomslag/ Mina Marie Nyhus

En helg fylt med tevlinger og moro!
I tradisjonens tro blir det hvert år arrangert Østafjellscup som går på rundgang mellom de 3 fylkeslagene
Telemark, Buskerud og Vestfold. I år var det Telemark
bygdeungdomslag som stod for et av våre største
årlige arrangement! Arrangementet fant i år sted på
Søve vgs. Her skulle det tevles i motorsag, swing,
blætkakepynting, 5 om dagen og friluftsmatch. Vestfoldingene Jon Olav Svartdal og Petter Tobias Bettum
stakk av med 2 plass i friluftsmatch. I tillegg kunne
Petter Tobias også ta med seg 1 plass i motorsagjunior, 1 plass i fem om dagen og 3 plass i swing med
Martha Lindstad!
Etter en flott dag med mange fine tevlinger og moro
ble det på kvelden arrangert bankett i god BU-tradisjon på Lundevang ungdomshus. Her fikk bygdeungdommen servert biff stroganoff til middag og det ble
utover kvelden holdt flotte taler og sang. Gjengen fra
Vestfold og Buskerud fikk også overnatte på Lunde
vandrerhjem. Det var en flott helg med god stemning
fra bygdeungdommen!
En ekstra takk!
Vi i Telemark Bygdeungdomslag vil gjerne takke alle
som var med å gjorde Østafjellscupen til en minnerik
og uformglemmelig opplevelse!
Takk til alle som har stilt opp og vært med for å få
dette til. Takk til alle deltakere som var med - håper
dere hadde det like storveis som oss.
Vi vil spesielt takke Telemark Bondelag, Tine, Bama,
Bergbys Sennep AS, Leikvoll Gartneri og Blomster,
Telemark Bygdekvinnelag, Gjerpen og Solum Bondelag, Skagerak Energi og Rådhuset i Skien (Skien
Kommune).
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Bilrebus i Lågendalen
I forbindelse med aksjonsuka, arrangerte vi bilrebus i
Lågendalen, søndag 28 oktober!
Av: Dagny Eline Hagen

Startskuddet gikk på Lardal ungdomsskole. Gjennom
ulike rebusoppgaver tok ivrige deltagere seg fra post
til post. På noen av postene hadde de blant annet fyrt
bål, kløyvd ved og gått natursti!
Godt oppmøte!
Til sammen var vi i alt 8 biler som deltok på bilrebusen. Dette var alt fra barnefamilier og besteforeldre til
bygdeungdommer fra hele fylkeslaget.
Siste stopp for bilrebusen var Borgen skiarena der
vi koste oss med grilling i sosialt samvær. En flott
avslutning på en super dag!

Fest med Re bygdeungdomslag
20.oktober arrangerte vi i Re bu fest på Vonheim.
Av: Maren Andvik

Denne kvelden fant sted på Vonheim i Fon og det var
en fornøyelse. Veldig flinke og snille ungdom møtte
opp og så ut til å storkose seg!
Gutta kom med blomster!
Etter hvert kom det et par veldig snille gutter fra
Botne/Hillestad-styret med vakre blomsterbuketter.
Tusen takk for en kjempe trivelig fest! Veldig moro å
arrangere fest for så flott ungdom!
Og en stor takk til Ramnes- og Våle Bondelag for
hyggelige vakter.
Veldig trivelig med mange nye ansikt som er hjertelig
velkommen igjen!
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Nå er det min tur Medlemsstafett!
Torsdag 22. november var det høstsamlling på Melsom
VGS!
Av: Magnus Rød

I samarbeid med Vestfold Bondelag hadde Vestfold
bygdeungdomslag denne høstens «Nå er det min
tur» samling. Dette er en samling for unge bønder og
landbruksinteresserte ungdommer på Melsom videregående skole i Stokke! Det var ca 25 ungdommer
som tok turen denne kvelden.
God matjord
Denne kvelden hadde vi to hovedtemaer i tillegg til
sosialt samvær. Først hadde NLR-viken et inntresant
foredrag om hvordan bevare en best mulig matjord.
Her ble det snakket om å bindekarbon i jorda og bruken av fangvekster for å nevne noe.
Unge bønders psykiske helse
Etter en liten kaffepause fortalte prosjektleder i
prosjektet «Unge bønders psykiske helse», Norges
Bygdeungdomslag og Norges Bondelag med flere har
gående for å sette fokus på og kartlegge unge bønders psykiske helse. Dette var et veldig bra og nyttig
foredrag og en god presentasjon av prosjektet.
Vi ses under landbrukeshelga 2019!
Vi vil takke alle for oppmøte og håper å se mange
unge bønder og landbruksinteresser ungdommer på
første «nå er det min tur» samling neste år. Dette vil
være på landbrukshelga i slutten av januar neste år.
Der har vi satt sammen et godt og variert opplegg
for samlinga med blant annet swingkurs, foredrag
om KSL og mange andre morsomme og interessante
foredrag og aktiviteter. Vi håper å se deg der!
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Hvem er du?
Joachim Røed
Hansen, 26 år, bor i Vassås i Hof.
Hva studerer du/jobber du med?
Anleggsmaskinfører hos Brekke Maskin AS
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
10 år
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Alle arrangementa og treffe folk med samme
interesser.
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord –
hvilke vil du bruke?
Engasjerende, sosialt og tevlinger.
Søndag
8.7 skinte
solen over
Botnemarka!
Spørsmål
fra forrige
runde,
Jørgen Skatrud:

«Når har du tenkt til å være mere enn en

Av: dag
Jacqueline
Krögerrecklenfort
på Landsstevne?»
Landsstevne 2019 på

hjemmebane blir det ei hel uke, Jørgen.
Denne gangen gikk turen til Liglaneren! I nydelig
værHvem
og i godt
lag du
gikk
vi gjennom
skogen
og opp mot
ønsker
å utfordre
til neste
medlemsfjellet
som
byr
på
flott
utsikt
over
Oslofjorden.
En flott
stafett og hvilke spørsmål vil du stille vedkomlitenmende?
gjeng som koste seg i finværet. Vi glemmer heller ikke at daværende lokallagsleder, Juliane hadde
tattMaren
med seg
sjokoladekake
de du
slitne
turgåerne.
Kalager;
Er 2019tilåret
tevler
TRT
Takk
turen!
ogfor
John
Deere cup på Landsstevne?
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Pizzatevling og Quiz
Torsdag 8 november var det duket for pizzatevling og
quiz!
Av: Dagny Eline Hagen

Vi i Lågendalen arrangerte denne kvelden både pizztevling og quiz og arrangementet fant sted på skolekjøkkenet i Svarstad!
Fantastisk gode pizzaer!
Hele 20 stykker fra alle kriker og kroker i Vestfold
hadde tatt turen til oss for å lage fantastisk gode
pizzaer med alt mulig av valgfritt fyll. Bygdeungdommene var delt inn i lag med rundt 3 personer på hvert
lag. Henriette Lofstad Johnsen, Kristina Kråkemo
og Carl-Henrik Gjelstad var laget som stakk av med
seieren og den beste pizzaen i pizzetevlinga! Vi gratulerer!
Quizmoro!
Mot slutten av kvelden ble det arrangert quiz, som er
en populær tevling i Bygdeungdomslaget, her ble det
stilt spørsmål med alt fra pizza og farmen til brettspill
og norske prisvinnere. En flott kveld med masse latter
og god stemning!

Vinnerlaget!
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Bygdepolitisk hjørne
Folkens, vi må mene noe!
Av: Magnus Rød, bygdepolitisk nestleder

Hold kjeft?
Det er vi ungdommer som skal leve og virke i framtida. Vi må mene noe! Noe om hvordan framtidas
samfunn skal se ut. Det er faktisk ikke likegyldig hva
som skjer. Vi må ha øynene åpne å tenke litt lenger
enn her å nå og litt utenfor vår egen kjøkkenhage. Vi
må mene noe!
Folk har kjempet for ytringsfrihet
Landet Norge som vi alle er så glade i og stolte av.
Hva hadde det vært hvis folk ikke hadde hatt meninger om hvordan ting skal gjøres og styres? Mennesker har kjempet for at vi skulle få ha vår egen grunnlov i 1814, og bli et selvstendig land i 1905. Dette er
resultater av folks meninger. Vi må mene noe!
Vi må bruke stemmen vår!
Vi har et demokrati med toleranse for flere ulike
meninger. Er ikke det bra? Vi har et samfunn hvor
det faktisk er lov å være uenige. Uenige har også vi i

Bygdeungdomslaget lov til å være. Vi er en partinøytral organisasjon, men det betyr ikke at vi ikke kan
mene noe om samfunnet rundt oss. Vi må mene noe!
Yttringsfriheten er så viktig for å utvikle demokratiet.
Vi må bruke stemmen vår. Yttringsfriheten ligger for
våre føtter folkens, vi må bruke den!

Skogstur – Hogg for framtida
Fredag 26.oktober åpna Re bu aksjonsuka i Vestfold
med skogstur i Re med quiz og grilling.
Av: Maren Andvik

Både tobente og firebente ble med!
Turen gikk fra Langevannet til en gapahuk på Seterskogen. Det var quiz på veien bort, og grilling når vi
kom frem. Gapahuken er satt opp av skogselskapet i
Vestfold.
Vi var 17 totalt + et par firbeinte som ble med.
Det var en veldig trivelig tur med flott skog og flotte
folk. Takk for turen!
Fellesaksjon
I tillegg til dette var vi også med på fellesaksjonen
natt til 1.november. Vi satte ut banner og treskiver
i rundkjøringa på Revetal og utenfor inngangen til
Tønsbergs Blad. Dette ble lagt merke til og kom ut i
Reavisa.
Viktig at vi får vist oss frem, og at vi bryr oss om
framtida!

20

VBU-NYTT

VBUs julebord

2018

Lørdag 1 desember var det duket for Vestfold bygdeungdomslags julebord!
Av: Mina Marie Nyhus

Desember er endelig her igjen og det betyr julebord
med Vestfold bygdeungdomslag! Denne gangen var
det Stokke og Andebu som hadde æren å arrangere
den store festen, og festen fant sted på Solhaug i
Andebu!
Stilfulle bygdeungdommer!
I tradisjonen tro ble det arrangert bankett der jentene
var kledd i kjoler og finstas og gutta med flotte dresser-, svært mange var i år ikledd egne kule juledresser! Kveldens toastmaster var tidligere lokallagsleder
i Re, Tor Fredrik Bjune som gjorde en utmerket jobb
med mimring og tilbakeblikk på året som var gått. Under banketten ble vi servert nydelig ribbe, julepølse,
poteter og tilbehør. I tillegg var det flotte taler som ble
holdt. Damenes tale var det Kristian Havaas som stod
for, mens Madelen Gaasholt Gudbrandstuen stod for
herrenes tale. Line Johannessen var kveldens siste
taler og holdt takk for maten-tale før det bar ut for
polonese rundt lokalets uteområde.
Sondre Bamrud spilte opp til fest
Etter en flott bankett var det duket for fest og moro
hos bygdeungdommen på Solhaug! Her var det
selveste Sondre Bamrud fra Sande som spilte opp
til sang og dans for en nesten fullsatt sal. Han spilte
musikk for enhver smak, og selvfølgelig ble det også
noen gode allsanglåter + julesanger, som vi alle er
glade i!
Vi ønsker å takke Stokke og Andebu for et flott julebord og gleder oss allerede til neste års julebord som
det er Botne og Hillestad som står for! God jul!
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Cowboyfest med Botne
og Hillestad
Lørdag 24. november arrangerte Botne Hillestad sin årlige cowboyfest!
Av: Jacqueline Krôgerrecklenfort

Endelig var det igjen duket for den årlige cowboyfesten på Fjellhall i Hillestad! Dette er en årlig fest vi i
Botne og Hillestad har og stemningen er like bra hvert
år! Det var utrolig gøy at så mange møtte opp og
bidro til å gjøre kvelden superbra!

Yihaa!
Vi fikk hilst på både gamle og nye medlemmer, og er
strålende fornøyd med hele kvelden. Som alltid var
det mange fine kostymer og ikke minst cowboyhatter!
Tusentakk for en fin kveld og stay tuned for vårt neste
arrangement. Vi gleder oss!

Julegrantenning i Svarstad
Søndag 2. desember ble det arrangert julegrantenning i
Svarstad!
Av: Dagny Hagen

Vi i Lågendalen bygdeungdomslag var så heldige og
fikk denne dagen være med på å arrangere julegrantenning sammen med Lardal Bygdekvinnelag, Lardal
Menighet, Lardal Handelslag og Lardals klokkergårdsvenner!

Juleverksted og julebakst
Før grana ble tent i Svarstad sentrum, var det blant
annet juleverksted og salg av bakervarer, kunst, strikkevarer og mye mer på klokkergården.
Vi i Lågendalen Bygdeungdomslag solgte pølser, julebrus og delte ut pepperkaker. Det var også mulighet
for å kjøre tur med hest og slede.
Dagen ble avsluttet med fakkeltog til sentrum og tenning av julegrana.
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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
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