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Lederen har ordet
Hei medlem
og takk for at du fortsatt er med! Det at du holder dette
bladet i hånden betyr at du har valgt å gjøre årets viktigste investering og fortsatt er medlem i bygdeungdomslaget. Det setter jeg veldig stor pris på, og vi i
fylkesstyret gleder oss til å treffe deg på de forskjellige
arragenementene gjennom året. Jeg håper også at du
får med deg alle vennene dine i løpet av året, for selvom vi i Vestfold er større enn noen gang, er det alltid
plass til fler i Norges største vennegjeng!
Endelig er det lyst både om morgenen og kvelden, og
vi blir bortskjemt med stadig mer solskinn. Det betyr at
våren er over oss for fullt og at vi begynner å nærme
oss de aller beste arrangementene vi har å by på i
løpet av året. Det første som skjer er Vestfoldmesterskapet, som holdes på Sande Vgs. den 7. mai. Da blir
det både tevlinger og fest, som er de to tingene vi kan
aller best! Hvis du aldri har tevla før, eller kanskje ikke
vet hva det går ut på en gang, så er dette dagen for å
prøve seg. Enten du vil kjøre traktor, skjære motorsag,
dekke bord eller lage mat er det på ingen måte farlig
å prøve seg! Vi skal ha plass til både nybegynnere og
erfarne i alle våre tevlinger og håper å se mange nye
ansikter denne dagen. Og hvis du ikke er komfortabel
med å bare kaste deg ut i det, så er dette en fin anledning også til å komme å se på, og få et større innblikk
hva dette tevlingsgreiene egentlig går ut på. Uansett
om du er travelt opptatt med våronn, eksamen eller
andre ting på den tida, er dette et arrangement det er
verdt å få med seg!
Årets sommerstevne ligger også an til å bli et av helt
nye dimensjoner! Komiteen, som ligger under styret i
Stokke og Andebu, er mer enn godt i gang med planlegginga og ut i fra det jeg vet så langt, kan jeg garan-

tere en helt sjuk helg. Forholda ligger til rette med god
planlegging, arbeidsomme mennesker og idylliske omgivelser oppe på Store Dal i Andebu kommune. Dette
bør du ikke gå glipp av! Hvis du går inn og liker siden
«sommerstevne i Vestfold Bygdeungdomslag» på facebook sikrer du deg all informasjon om arrangementet og du får også se noen artige informasjonsfilmer, så
det er bare å få gjort!
I tillegg til disse større arrangementene er det masse
annen moro som skjer gjennom våren, så det er ingen
grunn til å sitte hjemme å kjede seg!
Inger Martha Skjelland
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Sommerstevne
Stokke og Andebu Bygdeungdomslag har gleden
av å kunne ønske deg velkommen til Sommerstevnet i Vestfold Bygdeungdomslag helgen 17. Til 19.
Juni!
Av: Asbjørn Tollnes

Dette blir en helg med mye fart og spenning, konserter og tevlinger. Vi har også gleden av å annonsere
bandet til den åpne konserten på fredag, helt i fra
Telemark: Rotlaus! Rotlaus har akkurat sluppet sin
første plate, “Bygderamp”, og det lover godt for en
veldig bra konsert!
Årets sommerstevne holdes på Store Dal, Dalsroaveien 295, 3158 Andebu. Om du ikke er kjent i området
kan du bare følge strømmen av bygdeungdom, slitne
campingvogner og gamle traktorer - og om ikke det
holder så setter vi vel opp et skilt eller to. Vi i komiteen en veldig fornøyd med området vi har funnet og
gleder oss veldig!
Vi skal selvfølgelig også tevle friskt i ting vi kan og
ikke kan. Alle tevlinger er gratis å delta på og der det
er begrensede plasser er det første bygdeungdom til
mølla.
Spenna Gæærn: Lag på 4 personer, 2 av hvert
kjønn. Maks 10 lag.
Quiz: Lag på 4 personer, begge kjønn må være representert.
Spekematanretning: Lag på 3 personer, begge
kjønn må være representert. Maks 10 lag.
Swing: 2 personer, begge kjønn er vanligvis representert.
Maskinmelking: 1 person, begge kjønn er vanligvis
ikke representert. Maks 8 deltagere.

Påmelding til alle tevlinger sendes lagvis via SMS
til tevlingsansvarlig på tlf. 47 33 65 25. Om du ikke
har funnet noe lag kan du melde deg på alene, så vil
tevlingsansvarlig finne et lag til deg.
Om du ønsker mer info eller bare vil holde deg oppdatert, kan du finne oss på facebook: facebook.com/
vbusommerstevne
Ikke løp og kjøp, sitt still og bestill!
Billetter
Helgepass med tilgang til campen:
450,- (krever medlemskap i NBU)
Åpen konsert på fredag uten tilgang til campen:
250,- (krever ikke medlemskap i NBU)
Billetter finner du på
deltager.no/sommerstevnevbu2016
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Gamlisfest og bingo
I påska arrangerte Lågendalen Bygdeungdomslag
fest med bingo på Åsly.
Av: Kathrine Skaug

I mars var det både vårsprell, kulturmåneden og påskeferie, og derfor ville vi i Lågendalen BU arrangere
gamlisfest med bingovors på Åsly. Dette arrangerte vi

for et par år tilbake og, noe som ble både vellykket og
etterspurt igjen.
Det møtte mange flotte, utkledde ungdom opp i
syvtiden, og en sprudlende bingovert var klar for å
lede det hele og dele ut mange premier, som var alt
fra kammer og klesklyper til sjokolade! Det så ut til at
bingointeressen var stor blant alle, og alle koset seg.
Utover kvelden ble det musikk, swingdans og et
nokså fullt lokale med rundt hundre festdeltagere. Vi i
Lågendalen BU takker for en flott kveld!
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Årsmøte
Lørdag 13. februar ble det 70. årsmøtet i Vestfold
Bygdeungdomslag holdt på Vonheim i Re.
Av: Kathrine Skaug

Nytt år i BU-sammenheng betyr nytt styre, nye muligheter og årsmøte i fylket. Det var godt oppmøte
med engasjerte deltagere fra alle våre fem lokallag, i
tillegg til representanter fra sentralstyret, bondelaget,
bygdekvinnelaget og gjester.
Mange flinke og entusiastiske ungdom tok turen opp
på talerstolen i løpet av dagen, og hadde både gode
argumenter og viktige ting å ta opp. I løpet av 2015
ble også Vestfold Bygdeungdomslag historisk mange
medlemmer, noe som selvfølgelig måtte feires med
en diger marsipankake! Årsmøte holdt på til klokka

fem, og bare halvannen time senere var en flott gjeng
ikledd kjoler og dress klare for bankettmiddag. Til
middag ble det servert nydelig svinesteik med tilbehør, og med maten fulgte også fine taler.
Med god mat, taler og mye prat rundt bordet gikk
tiden fort før det plutselig var klart for årsmøtefest.
Mange tok turen til Re, og det var dans og god stemning blant bygdeungdommen hele kvelden.
Vi i fylkesstyret gleder oss til et nytt og spennende
BU-år!
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Årets VBU’er
For to år siden ble det bestemt at Vestfold BU skal
utdele tittelen “Årets VBU’er” under årsmøte, for å
gjøre stas på en bygdeungdom som har utmerket seg
positivt i løpet av
året. Det er mange flinke og engasjerte bygdeungdom
som bidrar og står på, men denne personen har gjort
det lille ekstra som gjør at han oppnår denne tittelen.
Han har spilt en stor og viktig rolle i året som har
gått når det kommer til medlemsvekst, deltagelse på
arrangement og tevlinger, dugnadshjelp og mer! Han
er alltid lett å spørre når det kommer til ting som skal
blis gjort, og nå sitter han som tevlingsleder i fylkesstyret og kulturleder i Re BU!

Styret i Vestfold Bygdeungdomslag vil
gratulere årets VBU’er: KRISTIAN LUNDE

Curlingtur med
Stokke & Andebu
Fredag 19. Februar arrangerte vi tur til Skien Fritidspark for å spille curling.
Av: Asbjørn Tollnes

Vi var 16 bygdeungdommer som spiste pizza
sammen i Skien før vi byttet ut isen og kulda ute med
is og kulde inne.
Vi var noen som hadde spilt før og noen som skulle
spille for første gang, men takket være en flink instruktør fikk vi god innføring og det ble like moro for
alle sammen. Vi fikk tildelt hver vår kost og ett glatt
trekk til den ene skoen og det ble delt inn i lag med
fire personer på hvert. Vi spilte mot hverandre i en

turnering som endte i en finale og en bronsefinale.
Det ble mye godt spill, noe ikke så godt spill og en hel
del flaks - men alle hadde det gøy uansett.
Den kanskje aller viktigste delen av curling er ikke
kosten, skoene eller spillingen, men: buksene! Curling er ikke det samme uten morsomme bukser, og
Skien Fritidspark skuffer ikke! De har et stort lager av
bukser i alle farger og mønstre, og hvert lag fikk sitt
eget design.
Vi i styret er kjempefornøyd med kvelden og anbefaler alle som ikke har gjort det å prøve curling. Kanskje
vi arrangerer det en annen gang?
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Quiz og grilling
I vårsprell-uka arrangerte vi i Lågendalen BU quizkveld og grilling i Stolpehuset på Sjulstad.
Av: Tonje Skaug

Fredag 18. Mars startet Lågendalen Bygdeungdomslag påska med en sosial kveld ved Lågen. Det

møtte rundt 25 bygdeungdom fra flere lokallag for å
tevle i quiz, hvor det var fire på hvert lag.
Henriette Lofstad Johnsen og Tonje Skaug var
kveldens quizmastere, og spørsmålene var godt og
blandet - om alt fra geografi til påskens opprinnelse.
Deretter fortsatte kvelden med grilling på bål, godt humør og musikk utover nattetimene. Det så ut til at alle
hygget seg hele kvelden!

Vestfoldmesterskap
Lørdag 7. Mai kan du prøve deg på forskjellige tevlinger i Sande,
for da er det nemlig Vestfoldmesterskap.
Dette er et tevlingsarrangement for alle medlemmer, med uttak til tevlinger på Landsstevnet i Surnadal i uke 29. Denne dagen skal det tevles i Stihl-cup, TRT (Traktor-Redskap-Trygghet), borddekking og kokkekamp. Med andre ord, noe som passer for alle og
enhver!
Alle tevlinger er individuelle, med unntak av kokkekamp som består av to personer. Mer
info om tevlingene finner du på nbu.no -> aktivitet -> tevling
Påmelding innen 23. April til din tevlingsleder:
Sande: Halvor Sommerstad, tlf: 99 34 61 63
Re: Espen Henriksen, tlf: 95 10 85 28
Botne og Hillestad: Marius Rønning, tlf: 46 41 25 67
Stokke og Andebu: Taran Leegaard, tlf: 91 38 36 34
Lågendalen: Marte Kråkemo, tlf: 41 48 83 02
Vi håper å se mange nye og gamle tevlere!
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Medlemskveld

Medlemsstafett!

Vi i Sande BU arrangerte medlemskveld for å
kunne gjøre noe hyggelig for medlemmene våres,
og for å vise at vi verdsetter alle og enhver.
Av: Elisabeth Bakken

På medlemskvelden ble det servert pizza og brus, og
selvfølgelig måtte vi arrangere en quiz med premie. Det var 20 spørsmål om alt mellom himmel og
jord, og vinnerne av quizen ble Elisabeth Bakken,
Lars Helge Kalmoe, Eirik Pedersen og Gunn Jomås
Johannessen. Vi fikk også besøk av Inger-Martha
og Karina fra fylkesstyret, som ville se noe av det vi
driver med i Sande.
Det var god stemning hele kvelden, og vi i styret vil
takke alle som møtte opp!

Hvem er du?
Nils Johan Holt, 21 år fra Ramnes!
Hva studerer du/jobber med?
Jeg jobber som landbruksmekaniker på Felleskjøpet Barkåker.
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
Rundt fem år trur jeg.
Hvorfor meldte du deg inn?
Mye trivelige folk, en god fest og for å støtte
bygdenorge.
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Det må være landsstevne og sommerstevne!
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord –
hvilke vil du bruke?
Morsomt, realt, fest.
Spørsmål fra forrige runde: Hva er ditt beste
BU-minne?
Mitt beste BU-minne må være landsstevne i
Vikersund i 2015.
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlemsstafett og hvilket spørsmål vil du stille
vedkommende?
Neste utfordrer blir Alexander Sundby! Hva ser
du mest frem til dette BU-året, og hvorfor?
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Rydding på Kommersøya
På Kommersøya ute i Sandebukta er det et gammelt kulturbeite og værneområde som ikke har blitt
rørt på flere år. TNT landskap spurte derfor om vi i
Sande BU kunne stille opp en helg, hvor vi skulle
hogge, brenne kvist og tømmer.
Av: Elisabeth Bakken

Vi møtte opp rundt 20 mannsterke bygdeungdom fredag 26. Februar med nydelig vær, og ikke minst godt
humør. Ivar og Lars-Tore var så ivrige og klare til å
komme igang, så de dro ut med kano for å starte og
rigge og gjøre klart litt forskjellig. Det var fortsatt mye
is på vannet på denne tida, så de to mest ivrige ble
sittende i kanoen å hakke is i nesten en time. Vi andre
fikk sitte på med en motorbåt, så ting gikk noe lettere
for oss.
Omvisning på øya
Vi kom oss omsider ut på kommersøya, hvor vi fikk
omvisning og litt historie om øya. Etter at vi hadde blitt
vist hvor vi skulle jobbe på lørdag, måtte vi få satt opp
telt og ordnet maten som ble sponset av TNT landskap. Det var kun tre stykker som overnattet første
natta, mens vi andre var tilbake på land i 21-tida.
Bål og telefon fra brannvesenet
Lørdag morgen var det fortsatt strålende sol og deilig sjøluft, og vi ble hentet på sandobrygga med båt.
Når alle hadde kommet seg over til kommersøya fikk
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vi nødvendig info, og det var dermed bare å starte å
tenne bål. Med kun våt ved å jobbe med i starten var
det godt vi hadde 40 liter diesel tilgjengelig - så det
ordnet seg til slutt!
Vi holdt på så og si hele lørdagen, og sluttet ikke før i
syvtiden - da det endte med at en fikk telefon fra brannvesenet om at folk var bekymra for all røyken. Derfor
måtte vi gi oss og slukke bålene. Vi fikk god middag
som bestod av grillet lammelår, burger og pølser. Da
alle hadde fått i seg mat, dro de som ikke skulle sove
over tilbake til land igjen. Det var en kald natt og frysne
ungdom, så bålet ble tidlig fyrt på søndagen.
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Engasjert og ivrig bygdeungdom
Når alle hadde kommet på
søndag var det bare å sette
igang og hogge trær, kviste og kaste på bålet igjen.
Trærne som ble hogd ned
en etter en rakk så vidt å bli
kvista før folk sto og reiv i
trærne - så en ivrig gjeng
kan man si var på plass. På
dagen kom det også journalistbesøk fra Nationen,
og det så ut til at han koste
seg like mye som oss.
Det var tid for lunsj, og det var såvidt folk fikk svelge
maten før vi satte igang igjen. Vi avsluttet i 15-16-tiden,
og da hadde vi fått gjort mer enn det som i utgangspunkt var forventet. Det var derfor bare å begynne å
rigge ned og fylle de to båtene vi hadde.
Kjempeinnsats
Det har vært en fantastisk fin helg med flotte ungdom
med stå-på-vilje og stort engasjement. Vi i styret i Sande
BU vil takke alle som var med å hjelpe til og gjorde en
god jobb! TNT landskap ble også kjempefornøyd med
innsatsen, så vi vil takke de for den muligheten vi fikk.

Vårdag på Felleskjøpet
Lørdag 11. april stilte Vestfold Bygdeungdomslag
med motorsagshow på Felleskjøpet i Barkåker.
Av: Kristian Lunde

Vestfold Bygdeungdomslag stilte med fem personer
som hadde en flott oppvisning av motorsag. Her ble
det vist noen av øvelsene som inngår i tevlinga “Stihl
cup”, som blant annet sverdsnu og kvisting.
Sjøl om vi hadde litt dårlig vær var dagen flott, og
det var mange, både store og små som sto og så på
motorsagshowet vårt.
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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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Fylkesstyret på vårkurs
11.-13. mars var det vårkurs for alle fylkesstyrene
i Norges Bygdeungdomslag. Fra Vestfold stilte ti
kursdeltagere.
Av: Kathrine Skaug

Hvert år tilbyr NBU organisasjonsopplæring for tillitsvalgte i fylkene i hele landet. 11.-13. Mars ble det
holdt kurs på Klækken Hotell i Hønefoss, hvor Vestfold var et av mange representerte fylkeslag.
Opplæring i vervet sitt
På vårkurs får styremedlemmer opplæring i vervet
sitt, som er alt fra bygdepolitikk og økonomi til arrangering av tevlinger og aktiviteter. I tillegg blir det i
løpet av helga arrangert kortkurs, hvor man kan lære

mer om blant annet arrangementsteknikk, landbruk
og årets unge bonde.
Tradisjonell bankett
På lørdagskvelden var det duket for bankettmiddag
på hotellet, med nydelig tre-retters middag. Her var
det gode taler, mye prat og flott sang rundt middagsbordet blant bygdeungdom ikledd kjoler og dress.
Noe vi er godt kjent for i BU er interessen for swing,
som det ble danset mye av på kvelden.
Styrke samarbeidet
En slik kurshelg er viktig for å styrke samarbeidet i
organisasjonen. Når fylkesstyret kan jobben sin er
det mer å bidra med i lokallagene, som sammen kan
sørge for at NBU er en så god organisasjon.
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Bli kjent med fylkesstyret
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hva driver du med til vanlig?
Hvem er din favorittkjendis, og hvorfor?
Hva er ditt beste BU-minne?
Hva gleder du deg mest til i dette BU-året?
Hva ville du tatt med deg på en øde øy (3 ting)?
Hvor i verden vil du aller helst dra, og hvorfor?

Leder - Inger-Martha Skjelland (22)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Singel
Snapchat: Ingermarth
1. Studerer på lærerskolen, 5.-10.tinn
2. Har lite peiling på
kjendiser om dagen, men
jeg setter veldig pris på
kombinasjonen Pernille
Sørensen og Tore Sagen
i “Side om side”.
3. Det er så sjukt mange
fine minner å velge mellom. Men, for å trekke
frem noen ting som virkelig skiller seg ut, så må det
bli Baywatchkvelden på LS i Rogaland, 2011 og Gamlisfest på LS i Nord-Trøndelag, 2013. De to kveldene
der var Vestfoldingane heilt rå, og jeg tror aldri vi
klarer å gjenskape noe så fint!
4. Jeg gleder meg til alt, men mest til å få til mye bra
sammen med resten av styret, få nye venner og selvsagt Dr. Bombay på LS!!
5. Jeg ville tatt med meg en kartong med vin og fiskestang. Trenger ikke noe mer enn det! Eller jo, trenger
tannbørste og deodorant også.
6. Jeg skulle gjerne dratt verden rundt! Men må jeg
velge så ville jeg gjerne opplevd India igjen, eller kanskje et kult, lite land i Sør-Amerika et sted.
Organisatorisk nestleder - Kristian Nilsson (18)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Singel
Snapchat: Kristiannilsson
1. Full jobb som agronom
lærling og selvstendig
næringsdrivende.
2. Nilsi må vel komme
høyt opp på lista! Grunnet
sin humor, også er’n jo
fra Andebu!
3. Det må nok være Høstarrangementet i Mysen!
4. Det jeg gleder meg
mest til i år er nok sommerstevnet på Store Dal, det tror jeg blir knall bra!!
5. Det måtte blitt en kniv, fiskestang og en bok.
6. Hvor jeg ville reist? Vanskelig spørsmål, trivas godt
i Høyjord! Men kunne vel alltids tatt en tur til Australia.

16

Bygdepolitisk nestleder
- Anne-Helene Sommerstad (22)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Forlovet
Snapchat: Anne-Helene
1. Er svineprodusent
og Maskinoperatør på
Nortura
2. Favorittkjendisen min
må være multikunstneren
Rune Nilsson i Lønsj på
P1. Han er så flink på
tøys og tull at når han
først er alvorlig så hører
alle etter.
3. Mitt beste BU-minne må være baywatchvorset
i Vestfold- og buskerudleiren på landsstevnet på
Nærbø i 2011.
4. Det jeg gleder meg mest til dette BU-året er dr.
Bombay på årets landsstevne, det må jo bare bli bra!
5. Kniv, en flora så jeg veit hvilke planter jeg kan ete
og et sånt tennjern.
6. Jeg vil aller helst dra til landet Oman på den karabiske halvøy. Det har vært stengt for omverden fram
til 1970, så kulturen er veldig godt bevart. Tenk for et
eventyr det hadde vært!
Lagsutviklingsleder - Jon Olav Svartdal (19)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Singel
Snapchat: jonolav-96
1. Lærling som Landbruksmekaniker på Eiksenteret i Stokke.
2. Michael Winslow frå
politiskulen-filmane. Han
har mange artige replikkar og lydeffektar.
3. Hm det er vanskeleg å
velje ein ting, men Landstevne i Vikersund var veldig triveleg.
4. Eg har veldig trua på at årets sommarstevne blir
ein høgdare.
5. Morakniv, rikeleg med mat og ein gitar.
6. På hytta, på Skuldalen i øvre Telemark
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Økonomileder - Karina Skjauff (20)
Lokallag: Re
Sivilstatus: Opptatt
Snapchat: karinaskj
1. Studerer økonomi og
administrasjon og jobber
på Kiwi
2. Leif Einar Lothe eller
Lothepus, på grunn av
hans humor
3. Sommerstevne i 2012
på Hjerpetjønn
4. Sommerstevne på Storedal, har trua på at det
blir en minnerik helg!
5. Sovepose, mat og doruller
6. Ville helst dratt til Australia, fordi det er så mye å
oppleve
Infoleder - Kathrine Skaug (20)
Lokallag: Lågendalen
Sivilstatus: Opptatt
Snapchat: kathrinee95
1. Tar bachelor i økonomi
og administrasjon og jobber på statoil ved siden
av.
2. Else Kåss Furuseth
kan få fram et smil på
ethvert levande vesen
tror jeg - for ei morsom og
sprudlande dame!
3. Det må være mitt første landsstevne i Inderøy
i 2013. Selvom det var dårlig vær heile uka, var stemninga virkelig på topp! Der blei jeg skikkelig glad i BU!
4. Egentlig alt! Men jeg ser veldig fram til sommerstevne og kvelden på landsstevne med Staysman &
Lazz og Erik & Kriss - satser på det er denne dagen
det blir tema- og fylkesvors og!
5. Kniv, fyrstikker og dykkermaske
6. Jeg har alltid hatt lyst til å dra til Bahamas og
Australia. Men Svalbard er også en plass jeg virkelig
kunne tenke meg å besøke!
Kulturleder - Åse Marit Jorde (20)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Opptatt
Snapchat: asemarit
1. Studerer til å bli norsklærer
2. Truls Svendsen fordi
han tar alle utfordringar
på strak arm og løyser
dei på ein genial og morosam måte.
3. Landsstevne i Vikersund, utan tvil! Fekk
bakoversveis av stem-

ninga og alle dei flotte bygdeungdommane frå heile
landet samla på ein plass.
4. Gleder meg veldig til sommarstevnet og egentlig alt
anna sprell som skjer!
5. Solkrem, solbriller og strikketøy
6. Kunne reist kor som helst i godt følge, men gjerne
til ein varm plass uten slanger.
Tevlingsleder - Kristian Lunde (20)
Lokallag: Re
Sivilstatus: Singel
Snapchat: fugelen
1. Skole, med innslag av
jobbing
2. Lothepus
3. Beste BU-minne må
vel være landsstevne i
Akershus
4. Det må vel være sommerstevne
5. Jeg ville tatt med satelitt telefon, ei flaske med
jeger og no mat
6. Det er vel Italia, grunnet at jeg er litt for glad i
spaghetti
1. Vara - Camilla Vaaden (23)
Lokallag: Lågendalen
Sivilstatus: Opptatt
Snapchat: camvaa
1. For tida tar jeg et årsstudium i bedriftsøkonomi
i Porsgrunn.
2. Jeg er ikke så oppdatert på kjendisfronten,
men jeg har skikkelig sansen for Øystein
Sunde! Hørt pån fra jeg
var lita, han er rå på gitar
og har mange fengende
sanger!
3. Mitt beste BU-minne
tror jeg må være fra Bingovors i Vestfoldcampen på
Inderøy Landsstevnet i 2013. Det var rett og slett
kjempekult!
4. Det jeg gleder meg mest til dette BU-året er å bli
kjent med nye mennesker, tevlinger og minneverdige
arrangementer!
5. Jeg tror jeg ville kommet langt med tannbørste,
Leatherman og en stor pakke med doruller!
6. Jeg kunne tenkt meg å tatt en tur til Australia en
gang! Det virker som en spennende plass!
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2. Vara - Benedikte Didrikson (22)
Lokallag: Stokke og Andebu
Sivilstatus: Opptatt
Snapchat: Benediiktee93

3. Vara - Line Johannessen (22)
Lokallag: Sande
Sivilstatus: Singel
Snapchat: Enil4321

1. Jobber delvis med å
sortere posten din.
2. Jeg henger jo ikke med
på det kjendis greine,
men syntes at Jim Carry
er ganske morsom!
3. Oi alt for mange å
velge mellom, men kanskje turen både opp og
ned til HA 2012 i Melhus,
det kommer jeg værtfall
aldri til å glemme!
4. Jeg gleder meg jo til det meste, men er vel Sommerstevne på Storedal, 90tallskvelden på LS og det
å møte så mange andre flotte bygdeungdom som jeg
gleder meg mest til!
5. Måtte vell hatt med meg pute, lighter og fiskestang.
Overlever vell da?
6. Jeg har veldig lyst til å dra til Afrika på safari med
et veldig bra kamera! Men kunne også tenkt meg en
kul liten ferie til Disneyland i Florida!

1. Studerer til å bli radiograf
2. Jeg må innrømme jeg
er ganske fan av kongen,
har hilst på han og han
virker som en kul type!
3. Er i grunn ganske ny i
BU, men storkoste meg
på julebordet i Sande.
Mange hyggelige folk
og kjente fjes, fikk også
koselige tilbakemeldinger på takk for maten talen min.
4. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med nye folk
5. Jeg ville tatt med meg en sånn insektsnetting til å
sove i, en kikkert og dopapir.
6. Jeg kunne tenkt meg å dra på tur til syd-polen,
med ski på beina og masse klær.

Min Tur
Lørdag 2. April tok vi, Vestfold Bondelag og SNS
Vestfold med oss 30 landbruksinteresserte ungdommer rundt på busstur!
Av: Inger-Martha Skjelland

Poteten var i fokus denne dagen. Vi startet med besøk hos Fredrik Bakke, som produserer tidligpoteter
i Brunlanes. Videre gikk turen til Dag Fredrik Eftedal
som produserer Svanepotet AS. Han hadde fått tak i
en kokk som viste oss noen spennende måter å tilberede poteter på, blant annet som dessert.

Neste post var på McDonalds Fokserød, hvor vi fikk
lunsj og foredrag om hvordan de jobber med kvalitet
og trygghet. Findus var også tilstede og fortalte om
potetas reise fra jord til pommes frites-begeret hos
McDonalds.
Takk til alle vi fikk besøke og som snakket for oss.
Og, ikke minst; takk til deltagerne for en fin dag!
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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.

www.vikenskog.no

Telefon: 908 53 961
www.norgeshus.no

Postboks 500 Sentrum, 3504 Hønefoss, tlf. 32 10 30 00, epost@viken.skog.no

Andvik Maskin AS
Vei- og eiendomsdrift

Rundballpresse
Pølsepakking med ammoniakkbehandling
Brøyting og strøing
Graving
Feiing og vanning
Simon Svanesvei 16, 3175 Ramnes
Telefon: 958 88 447 • E-post: andvmas@online.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

Swingferdigheter gis bort!
For noen kommer rytme og takt som en naturlig del av ganglaget, for andre kreves det iherdig
konsentrasjon, og i tillegg litt flaks for å kunne
danse i takt.
Av: Ole-Kristian Bruserud

I musikkrommet på Ramnes barneskole er det malt
figurer av sangstjerner stort på veggene. Ut mot vinduene står all verdens instrumenter som alle kursdeltakerne veit dem ikke får lov å røre. På gulvet er det
akkurat passe god plass til å instruere omkring åtte
gutter i hvordan man skal forføre jentene i senk på
dansegulvet.
16. mars er datoen, og kurset begynner med en
teoridel omtrent like lang som en takt. Deretter blir
alle kursdeltakerne paret med en annen. Alle guttene
tørker seg på buksa og håper at jentene ikke merker
at de allerede er ganske svette, før de tar tak i jentas
to hender. Herr og fru kursinstruktør går kjapt over
og sjekker at alle hender holdes på korrekt måte før
Jerry Lee Lewis spiller opp, og det swinges!
Enkelte av kursdeltakerne synes ikke det er særlig
viktig å danse i takt. Det er selvfølgelig opp til hver
enkelt. Uansett opplever gruppa en fantastisk progresjon, og etter et par timer må alle dra hjem. Kursin-

struktørene begynner nemlig å gå tom for ting å lære
bort.
Denne kurskvelden var innledende runde i Re BU sitt
kursopplegg. Den påfølgende lørdagen er det nemlig
tid for å vise seg fram i praksis. Gjengen møtes igjen
i musikkrommet der instrumentene er mer fristende
enn noen sinne, denne gangen er det dansekveld.
Det synges «kiss me babe» og «it feels good» samtidig som gulvet knirker i takt. Noen koser seg, andre
spiser potetgull. Uansett skulle det vise seg at det
tilfeldigvis samme kvelden er den årlige påskefesten
til Stokke og Andebu BU. Da dette kommer for en
dag blir det gjennomført en del gledesrop før det blir
samlet sammen en del kjøretøyer som tar oss trygt til
Fjellvang. Derfra blir det praktisert betydelig mengder
swing. Takket være det lenge ettertraktede swingkurset i Re.
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