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Lederen har ordet
Hei, og takk igjen for tilliten eg fekk av årsmøtet til
Vestfold bygdeungdomslag i februar. Det er ei ære å
bli vald til leiar for ein slik gjeng.
Fyrst av alt vil eg få presentere meg sjølv:
Eg er jo ikkje nokon innfødd Vestfolding, men har budd
i Stokke i snart tre år no, og jobbar til dagleg som
landbruksmekaniker der. Eg har vore med i bygdeungdomslaget i omtrent tre år, noko eg har fått enormt mykje glede av. Eg kjem frå Flatdal i Telemark, og som
de no sikkert har lagt merke til, så les du no «leder’n»
på nynorsk. Det er så vidt eg veit fyrste gong i VBUnytt’s historie, og det må de nok leve med når det vel
ein telemarking til leiar.
Det nye året er godt i gang og det nye fylkesstyret har
i skrivande stund hatt tre styremøter, med sakslister
fulle av aktuelle og interessante saker. Protokollane
frå fykestyremøta ligg opne for alle på nettsida vår. Det
har vore jamt med aktiviteatar rundt i lokalaga, både
turar, festar, tevlingskurs og tevlingar. Det ser heller
ikkje ut til at det blir mindre av dette framover, så følg
med og rydd plass i kalenderen.
Nytt år betyr også at medlemslistene har blitt nulla
ut, og medlemskontingentar er sendt ut til alle medlemmer. Eg håpar selvfølgeleg at alle fortsatt ynskjer
å vere med må dette fantastiske laget, og det gledar
meg å sjå på medlemsregisteret at så mange har betala i år igjen. Før nyttår rakk me å bli 498 medlemmer
i Vestfold, fordelt på dei fem lokallaga me har. Målet
me skal jobbe mot i år er å ha 555 medlemmer innan utgangen av 2017. Om (når) me klarer det, så blir
me igjen historisk store. Den førre rekorden er på 535
medlemmer, som me vart i 2015.

Det er nesten ikkje grenser for kor mykje moro de kan
vente dykk utover våren i år. Lokalaga arrangerar massevis av ulike aktivitetar og sprell, og ikkje minst kan
de glede dykk til både Sommarstevnet og Landstevnet. Har du ikkje kjøpt billettar endå? Hiv deg rundt, og
bli med på moroa. Og til slutt: Hugs for all det å ordne
deg ferie i veke 29. Det var veke 29 altså!
Me sjåast ☺
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Behandling av jordbruksmeldinga
Av: Jon Olav Svartdal

Tirsdag 25. april skulle jordbuksmeldinga opp til behandling i stortinget. Bondelaget reiste inn til stortinget for å
følge behandlinga og flere Vestfoldinger var på plass - både fra VBU, bondelaget og politikere. VBU var representert med leder, Jon Olav Svartdal og bygdepolitisk nestleder, Anne-Helene Sommerstad Bruserud. Stortinget
har nå vedtatt at ”inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper”.

Swingkurs i Sande
I slutten av mars/begynnelsen av april arrangerte
Sande BU swingkurs for alle sine medlemmer.
Av: Martine Lærum Olsen

Swingkurset gikk over fire kvelder der vi lærte mange
forskjellige turer og dansetrinn. Swing instruktørene
som hjalp oss var Carl-Henrik Gjelstad og Henriette

Lofstad Johnsen. De var veldig flinke, og medlemmene våre lærte mye nytt de vil ta med seg videre.
Det var ca. 20 medlemmer som deltok på de ulike
swingkursene, deriblant et brudepar som skal gifte
seg på et bondebryllup som Sande Bygdekvinnelag
skal arrangere 26. August denne sommeren. Vi i
Sande Bu synes det er viktig å vise brudeparet noe
av det vi driver med i BU, og derfor inviterte vi også
dem til å få være med på swingkurs. Swingkurset var
veldig vellykket, og alle medlemmene og brudeparet
syntes det var veldig moro.

4

VBU-NYTT

Pubquiz med Re Bu
Av: Mina Marie Nyhus

Fredag 3. mars var det igjen duket for den tradisjonelle pubquizen i låven hos Marius Bøhle. Arrangementet var gratis og åpent for alle, og nærmere 20 stykker
var innom i løpet av kvelden.
Denne kvelden fikk gjestene selv være med på å lage
quiz. Med det ble det spørsmål om alt fra fjellhøyder
og kulturlandskap - til spørsmål om The Kardashians,
og på hvor mye salt det finnes i en melkesjokolade..
Vi ble delt inn i 4 lag med 4-5 personer på hver
gruppe. Konkurranseinstinktet ble raskt skrudd på og
engasjementet var det ingenting å si på! Vinnerlaget
vant med 21 riktige av 25 spørsmål, gratulerer!
Resten av kvelden koste vi oss med musikk og sosialt
samvær i ekte BU ånd!
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Sommerstevne 2017
Hold av helgen 16-18 juni! Da er det nemlig VBUs
sommerstevne 2017! Årets vert for sommerstevne
er i år Re bygdeungdomslag. Vi lover en helg hvor
alt er lagt tilrette for at bygdeungdom fra hver en
krok skal få more seg, tevle, stifte nye vennskap
og ha det uforglemmelig fint.
Av: Mathias Lien Nordhaug

Vi er så heldige å få være på Stenbjørnrød gård,
på Skoppum. Dette ligger på grensa mellom Re og
Horten, sentralt ved E18 og innfartsveien til Horten.
Det blir camping på “Løkka til Vidar” og kiosk hvor det
blir muligheter for å kjøpe seg noe leskende og noe å
bite i.
Det hele braker løs med at bygderockbandet E76, fra
Vinje i Telemark, spiller fredag kveld. Bandet er kjent
for sanger som Bøgata by night, Fjøllmannjenta og
Dån Johan. Dette blir en konsert som er åpen for alle,
så dra med venner og familie.
Lørdagen blir en aktivitetsdag hvor det skal tevles i
flere grener. Vi legger også opp til andre aktiviteter.
Lørdagskveld blir det swingtevling, kulturmønstring og
konsert med coverbandet Wrong Direction
For mer informasjon følg oss på Facebook eller
nbu.no/vestfold
Velkommen på Sommerstevne!
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TEVLING
Tevlingsdag er lørdagen og det er mulig å være
med på:
• Swing
• Blomsterdekorering
• Spenna gæær´n
• Quiz
• Kulturmønstring
• Moped
Vi legger opp til at ingen tevlinger ”kræsjer”
med hverandre på tidspunkt. Så delta gjerne på
flere.
Påmelding mottas fra hver enkelt for tevlinger
som er individuelle, lag- eller parvis for de tevlingene som er lag eller par.
PÅMELDING: Fullt navn, alder under stevne,
lokallag, tevlingsgren, på SMS til Espen, tlf
95108528, innen 10.juni.
Vil du delta i lagtevling og ønsker at vi finner
de resterende som skal være på ditt lag. Gi
beskjed om det ved påmelding

BILLETTER
Kr 300,- - E76 konsert
Kr 500,- - Helgepass
Prisene gjelder forhåndsbestilte billetter, kjøpt
på deltaker.no før 1. juni 2017
Billetter kan også kjøpes i porten med Vips og
kontant.
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Årsmøte i VBU
Lørdag 11. februar var det duket for Vestfold Bygdeungdomslags 71. Årsmøte. Denne gangen var
det Botne og Hillestad Bygdeungdomslag som var
vertskap og den store dagen fant sted på Åsly i
Svarstad.
Av: Mina Marie Nyhus

Nytt år, nye muligheter, nytt styre og masse ferske
og gode bygdesaker! Dette er hva deltakerne fra de
fem lokallagene våre, pluss gjester, representanter fra
sentralstyret, bygdekvinnelaget og Bondelaget kunne
vente seg denne dagen.
Et rykende bra årsmøte!
Mange engasjerte og flinke bygdeungdommer fant
veien opp på talerstolen, noen talte også for første
gang! Det ble holdt gode innlegg og diskusjoner som
engasjerte enhver i salen. Det ble bokstavelig talt et
rykende godt årsmøte, da sommerstevnekomiteen
blant annet skulle orientere oss om årets sommerstevne. De stilte nemlig opp med moped på scena da
dette vil bli en ny tevling under årets sommerstevne.
Ved 17 tiden var årsmøte hevet, og snaue to timer
senere stod alle deltakerne klare med finstasen på,
klare for bankettmiddag! Her ble det holdt gode taler
og servert nydelig jegergryte med tilbehør som falt i
god smak blant deltakerne.
Banketten ble avsluttet med en lang og morsom polonese før årsmøtefesten brakte løs. Under festen var
det ordna i stand egen DJ som stod for dans og god
stemning blant bygdeungdommene på dansegulvet.
Alt i alt var dette en herlig avslutning på en sosial og
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lærerik dag!
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 bygdeungdom som bidrar og står
på. Årets VBU’er har spesielt utmerket seg når det
kommer til medlemsvekst, deltagelse på arrangement
og tevlinger, dugnadshjelp og mer! Fylkesstyret var
raske med å foreslå denne personen, og vi gratulerer
tevlingsleder i Lågendalen, Jon Erik Roso så mye
som Årets VBU’er. Vi takker for en super innsats!

VBU-NYTT

Ola-Nordmann
fest
Av: Juliane Skatrud

Lørdag 1.april arrangerte Botne/Hillestad bygdeungdomslag Ola Nordmann fest på Åsly i Svarstad.
Dresskoden til festen handlet om å hente inspirasjon
fra «typisk norske klær». Her var det bare å dra fram
strikkegenseren, gamasjer, vikinghjelm eller skiskoa.
Med det var det mange som også hadde vært en
tur hjemme hos besteforeldrene sine og hentet frem
hatter, skaut eller lignende. Det var en morsom kveld,
hvor litt over 100 mennesker var innom i løpet av
kvelden. Flere av disse fant også veien ut på dansegulvet og danset swing. Alt i alt en bra kveld!

Medlemsstafett!
Hvem er du?
Ida Kristine Myhre, 17 år fra Re
Hva studerer du/jobber du med?
Jeg går i 2 klasse landbruk på Tomb videregående skole
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
Jeg har vært medlem siden julebordet i 2015
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Det er alt det morsomme som skjer og alle de
rå folka man møter!
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord
– hvilke vil du bruke?
Kreativt, sosialt og herlig
Spørsmål fra forrige runde: Blir du å se på
landsstevne i år?
Det ser visst ut som om jeg klarer å surre meg
bortom landsstevne, ja :)
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlemsstafett og hvilke spørsmål vil du stille
vedkommende?
Jeg vil stille et spørsmål til Jon Eivind Lie; Når
skal du begynne å danse?
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Vinteraktivitetsdag med Sande BU
Av: Martine Lærum Olsen

Søndag 19. februar arrangerte Sande BU vinteraktivitetsdag i Hof, ved Hillestadvannet. I solfylt vær fikk
medlemmene våre stå på skøyter, sparka, grilla og
kost seg med gode venner. Vi hadde også tatt med
oss en firhjuling som vi brukte til å dra akebrett og

snowracer etter. Dette var veldig moro, og alle som
hadde lyst, fikk seg en morsom og noe smertefull tur
ute på isen. Til tross for en del blåmerker, hadde vi
det veldig gøy og var fornøyde med dagen. Alt i alt
var dette en veldig koselig dag, med mange artige
opplevelser!

Swing-kurs og påskefest
Lørdag 8. april var det tid for den årlige påskefesten til Stokke og Andebu BU.
Av: Helene Smedsrud

I år valgte vi å ha en skikkelig tema-fest hvor temaet
var 50-tallet. I den anledning valgte vi å ha swing-kurs
på dagen. Swing-kurset var på Fjellvang i Stokke. Dagen før hadde styret en bakekveld, hvor det ble bakt
hjemmelagde tacohorn som vi spiste på kurset. Det
var veldig godt oppmøte på kurset, og vi lærte mye
av kursholderne, som var Henriette Lofstad Johnsen
og Carl-Henrik Gjelstad. Vi fikk swinget oss i mange
timer før vi ryddet og gjorde klart for kvelden.
På kvelden var det tid for 50-talls fest. Det var godt
oppmøte, og mange fine kostymer som bar mye preg
av Grease-stil.
Vi hadde en veldig
fin kveld, med god
musikk, dans og
moro.
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Curling med Stokke og
Andebu BU
Av: Stokke og Andebu bygdeungdomslag

Fredag 24. mars inviterte Stokke og Andebu bu medlemmer til curling i Skien fritidspark. Her var det 8 ivrige
bygdeungdommer som tok turen for å prøve ut curlingferdighetene sine!
Ikledd noen flotte og fargerike curlingbukser gikk vi ut på isen med topp humør og koste oss med godt spill og
annet sosialt. Til tross for en del knall og fall på isen, hadde vi en koselig og bra kveld! Kvelden ble avsluttet
med pizza på peppes pizza i Skien, før vi vendte nesen hjem igjen.

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no
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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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Vestfoldmesterskapet
Lørdag 22.april arrangerte Lågendalen Bygdeungdomslag Vestfoldmesterskap i Svarstad sentrum.
Av: Kathrine Skaug

For tredje året på rad ble det arrangert mesterskap
i Vestfold Bygdeungdomslag med mange tevlere og
tilskuere på plass.
Populært å tevle
I bygdeungdomslaget er tevlinger svært populært,
hvor vi konkurrerer i forskjellige grener. Jon Olav
Svartdal er leder i Vestfold BU, og har vært aktiv
medlem i flere år.
- Tevlinger er noe vi i NBU er godt kjent for. Vi tevler
i alt fra å bruke motorsag til å anrette ostefat. Kun
kreativiteten vår setter grenser for hva vi arrangerer,
så vi har det helt klart veldig gøy, sier Svartdal.
Uttak til NM og NBU-mesterskap
På Vestfoldmesterskap var det uttak til NM og NBUmesterskap, som holdes på landsstevne i NBU i juli.
Tevlingene som ble holdt var borddekking, kokkekamp, STIHL-cup (Motorsag) og TRT (Traktor-Redskap-Trygghet).
I borddekking skal tevlerne dekke et bord etter angitt
tema, som i år var 17.mai. Camilla Vaaden, vara i fylkesstyret, var blant tevlerne og stakk av med seieren.
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Vinnere av kokkekamp.

- I borddekking skal vi følge et tema gjennom servise
og pynt vi selv velger, som også skal passe til menyen vi presenterer. Alt av dekorasjoner skal lages
under tevlinga. Tevlinga er annerledes og morsom, og
vi får brukt kreativiteten vår. Ikke minst var det jo en
perfekt øvelse hvis man skal be inn til 17.mai selskap
hjemme, sier Vaaden.

VBU-NYTT

Neste tevling ut var kokkekamp, hvor man parvis skal
lage en rett ut fra angitt tid og råvarer man har tilgjengelig. TRT er en individuell tevling hvor man skal
utføre ulike traktorøvelser, her i blant annet flytting av
potetkasser og kjøring med henger. Denne tevlinga er
det NM i under landsstevne.
Siste tevling ut var STIHL-cup. Her er det motorsaga,
sikkerhet og presisjon som står i fokus, og det er
en morsom tevling for både deltagere og publikum.
Tevler skal gjennomføre sverdsnuing, over- og underkapp, presisjonskapp mot plate og kvisting. Dette skal
også gjennomføres på tid.

Godt oppmøte
Svarstad sentrum var fylt med barn, ungdom og voksne fra hele Vestfold gjennom hele dagen. Uten tevlere
og arrangører hadde ikke Vestfoldmesterskap blitt til,
men publikum spiller helt klart en stor rolle for stemningen. Utenom tevlingene ble det også arrangert
tautrekking. Her stilte lokallaga, samt politikere og
bondelaget i Lardal opp med lag. Botne og Hillestad
BU stakk av med seieren, og da også vandrepokalen!
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Resultater
Borddekking
1.plass
2.plass
3.plass

Camilla Vaaden
Line Johannessen
Inger-Martha Skjelland

Lågendalen BU
Lågendalen BU
Stokke og Andebu BU

Kokkekamp junior
1.plass
Ylva Leegaard og Ole Jørgen Rød
2.plass
Jørgen Bonden og Sigrid Lian
3.plass
Terje Hylden og Halvor Sommerstad

Stokke og Andebu BU
Sande BU
Sande BU

Kokkekamp senior
1.plass
Kjersti Emilie Hagen og Ingvild Skjauff
2.plass
Lars Helge Kalmoe og Eirik Pedersen
3.plass
Kathrine Skaug og Karina Skjauff

Lågendalen BU og Re BU
Sande BU
Lågendalen BU og Re BU

TRT junior
1.plass
2.plass
3.plass

Kristian Nilsson
Tor Fredrik Bjune
Håvard Bække

Stokke og Andebu BU
Re BU
Sande BU

TRT senior
1.plass
2.plass
3.plass

Joachim Røed Hansen
Einar M. Næss
Carl-Henrik Gjelstad

Botne og Hillestad BU
Lågendalen BU
Botne og Hillestad BU

STIHL-cup dame
1.plass
Dagny Eline Hagen
2.plass
Ida Kristine Myhre

Lågendalen BU
Re BU

STIHL-cup junior
1.plass
Kristian Nilsson
2.plass
Petter Tobias Bettum

Stokke og Andebu BU
Stokke og Andebu BU

STIHL-cup senior
1.plass
Carl-Henrik Gjelstad
2.plass
Joachim Røed Hansen
3.plass
Anders Holmøy

Botne og Hillestad BU
Botne og Hillestad BU
Re BU
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Fylkesstyret på vårkurs
Helga 10-12. mars var det igjen klart for vårkurs
for alle fylkesstyrene i Norges bygdeungdomslag.
Vestfold stilte med mannsterke med hele ni representanter, alle klare for en lærerik og sosial helg i
Vikersund!
Av: Mina Marie Nyhus

Hvert år arrangeres det vårkurs for de tillitsvalgte i
fylkene fra hele landet. Gjennom denne helga blir vi
kurset i våre egne verv, og i tillegg får vi bli kjent med
andre tillitsvalgte fra resten av landet. Vårkurset fant i
år sted på Vikersund hotell i Modum kommune.
Kursene
Kursene som ble holdt var kurs i lederverv, organisatorisk nestleder, bygdepolitikk, tevling, kultur, lagsutvikling, økonomi og info. Gjennom disse kursene
ble vi både kjent med våre egne verv og våre oppgaver, samtidig som vi fikk bli bedre kjent og utvekslet
erfaringer med andre tillitsvalgte fra andre fylker.
Utover helga ble det også holdt ulike kortkurs. Blant
kortkursene var det NBU for nykommere og NBU for
etterkommere. Her fikk vi bli bedre kjent med NBUs
historie og NBU som en organisasjon. Lørdag ble
det holdt kortkurs i Årets unge Bonde, Vinjerock og
Fet, men fattet. Søndag var det kortkurs av Christian
Anton Smedshaug,- som snakket om Europa etter
EU og landbrukets plass i det hele, og Guri Størvold,
som snakket om mediehåndtering. Alle kursene fikk
vi godt utnytte av!
Bankett
Lørdag kveld var det duket for den tradisjonelle bankettmiddagen. Ikledd kjole og dress stod vi alle klare
for en fin kveld med en tre retters middag, gode taler
og ikke minst en super-lang polonese som ga både
mye latter og noe melkesyre i armene. Utover kvel-

På kortkurset “Årets unge bonde” fikk vi besøk av Ingve Berntsen som ble kåret til årets unge bonde i 2016.
den moret vi oss med gode venner, swing og musikk i
ekte bu stil.
Hva får vi ut av en slik helg?
Denne helga får vi ikke bare bli bedre kjent med
vervene våre. Vi får også lære mer om hvordan vi kan
samarbeide som et lag og arbeide sammen mot felles
mål. Vi blir bedre kjent med andre fylkeslag og kan ut
ifra det utveksle erfaringer og lærdom som vi tar med
oss tilbake til fylkene våre. Fylkesstyret har også blitt
enda bedre kjent og er klare for å ta fatt på året med
godt samarbeid!
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Bli kjent med fylkesstyret
Jon Olav Svartdal
Alder: 20
Verv: Leder
Lokallag: Stokke/Andebu

Uno Kristoffer Østlie
Alder: 22
Verv: Lagsutviklingsleder
Lokallag: Lågendalen

Utdanning/jobb: Landbruksmekaniker
på Eiksenteret i Stokke
Tre ord om meg: Blid, positiv og engasjert
Tre ord om BU: Lærerikt, engasjerende og kjempemoro!
Jeg gleder meg til: mye, men sommerstevne og Landsstevne blir nok knall!
Favorittmat: Viltkjøtt med stekte jordeplebåter og viltsaus
Favorittkjendis: Reodor Felgen
Om ti år: jobber jeg fortsatt som mekaniker eller så har
jeg tatt over gården hjemme og er bonde. Og selvfølgelig støttemedlem i Norges Bygdeungdomslag!

Utdanning/jobb: Utdanna agronom.
Jobber som landbruksentreprenør for
Andvik Maskin og driver gård.
Tre ord om meg: Engasjert, sosial og blid
Tre ord om BU: Gøy, faglig og sosialt
Jeg gleder meg til: Å få et nytt lokallag i Vestfold
Favorittmat: En god elgbiff med bakt potet og grønnsaker fra nærmiljøet
Favorittkjendis: Ryan Tuerck
Om ti år: er jeg heltidsbonde

Henriette Lofstad Johnsen
Alder: 21
Verv: Organisatorisk nestleder
Lokallag: Lågendalen
Utdanning/jobb: Fullfører sykepleierstudiet i juni. Jobber ved siden av studiet på infeksjons avd. På sykehuset i
Vestfold i Tønsberg.
Tre ord om meg: Energirik, omsorgsfull og strukturert
Tre ord om BU: Lærerikt, engasjerende og sosialt
Jeg gleder meg til: Alt! Til å få til mye bra sammen med
styret og lære masse nytt. Gleder meg også til sommerstevne og landsstevne!
Favorittmat: Kan jeg si to ting? Pizza og sushi.
Favorittkjendis: dette er jeg egentlig ikke så interessert i,
men jeg digger den musikken Karpe Diem leverer.
Om ti år: har vi funnet på noe kult på gården vi akkurat
har kjøpt. Ellers har jeg tatt videreutdanning og blitt jordmor eller helsesøster, og fylt opp de tomme soverommene med 2-3 unger.
Anne-Helene Sommerstad Bruserud
Alder: 23
Verv: Bygdepolitisk nestleder
Lokallag: Stokke/Andebu
Utdanning/jobb: Utdanna agronom, svineprodusent og produksjonsmedarbeider på Nortura
Tre ord om meg: Lettleslig, ærlig og engasjert
Tre ord om BU: viktig, motiverende og læringsrikt
Jeg gleder meg til: Å få VBU til nye høyder i året som
kommer
Favorittmat: det beste jeg vet å spise er svinekjøtt. Det
nest beste er pølse.
Favorittkjendis: Alltid hatt sansen for Else Kåss Furuseth. Aller mest fordi hun er så god til å være menneske.
Om ti år: Er jeg bonde på heltid. Og kanskje millionær?
Hvertfall en av dem.

20

Karina Skjauff
Alder: 21
Verv: Økonomileder
Lokallag: Re
Utdanning/jobb: Snart bachelor i økonomi og administrasjon, og jobber på
Kiwi Andebu ved siden av studiene.
Tre ord om meg: Positiv, ærlig og omsorgsfull
Tre ord om BU: Sosialt, lærerikt og spennende
Jeg gleder meg til: Sommerstevne og landsstevne!
Favorittmat: Taco
Favorittkjendis: Har veldig sansen for Lothepus
Om ti år: Bor jeg forhåpentligvis på gård med mann og
barn.
Kathrine Skaug
Alder: 21
Verv: Infoleder
Lokallag: Lågendalen
Utdanning/jobb: Snart ferdig med bachelor i økonomi og administrasjon, og
jobber på Circle K ved siden av.
Tre ord om meg: Positiv, glad og pliktoppfyllende
Tre ord om BU: Tevling, engasjement og spenning!
Jeg gleder meg til: Landsstevne og et flott år med Norges største vennegjeng!
Favorittmat: Røkt svinekam med godt tilbehør eller lasagne.
Favorittkjendis: Camilla Herrem og Marit Bjørgen!
Om ti år: Har jeg hus med kjæresten, et par unger og
jobber som regnskapsfører.
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Mina Marie Nyhus
Alder: 20
Verv: Redaktør
Lokallag: Re

Camilla Vaaden
Alder: 24
Verv: 1.vara
Lokallag: Lågendalen

Utdanning/jobb: Jobber i barnehage og
i omsorgsbolig
Tre ord om meg: Positiv, engasjert og
samarbeidsvillig
Tre ord om BU: Sosialt, lærerikt og inkluderende
Jeg gleder meg til: ALT! Men skal jeg plukke ut en ting,
må det være sommerstevne som arrangeres i Re i år!
Favorittmat: Uten tvil, taco!
Favorittkjendis: Må nok si Cecilie Steinmann Neess
(Cess) her, Norges beste komiker spør du meg!
Om ti år: Har jeg forhåpentligvis tatt over gården hjemme og jobber som vernepleier ved siden av.

Utdanning/jobb: Har bachelor i landbruksteknikk og jobber i Stokke Stål.
Tre ord om meg: Blid, ærlig og jordnær
Tre ord om BU: Sosialt, festlig og lærerikt!
Jeg gleder meg til: Sommerstevne, tevlinger og et bra år
i VBU styret! Og resten av BU selvfølgelig.
Favorittmat: en bedre viltmiddag, gjerne indrefilet av ælj!
Favorittkjendis: Øystein Sunde er nok en av favorittene
Om ti år: Er jeg 35 år, har barn, hund og høner, og kanskje et drivhus.

Kristian Lunde
Alder: 21
Verv: Tevlingsleder
Lokallag: Re
Utdanning/jobb: Grunnarbeider hos
Tveiten Anlegg AS
Tre ord om meg: Engasjert, jovial og kul
Tre ord om BU: Samhold, tevling og stemning
Jeg gleder meg til: Sommerstevne, landsstevne, høstarrangementet og alt annet!
Favorittmat: Alt med gris og ku
Favorittkjendis: Lothepus!
Om ti år: Har jeg muligens kjærring og unger og er selvstendig entreprenør.

Line Johannessen
Alder: 23
Verv: 2.vara
Lokallag: Sande
Utdanning/jobb: Radiograf student og
burgerflipper!
Tre ord om meg: Engasjert, glad og bestemt
Tre ord om BU: Fantastisk, sosialt og lærerikt
Jeg gleder meg til: Mitt første Landsstevne!
Favorittmat: Julemiddag
Favorittkjendis: Fortsatt stor fan av kongen!
Om ti år: Er jeg utdannet radiograf, spesialisert innen
intervensjon og funnet den som kan få meg til å feire jul
hjemmefra.

Harald Jacobsen
Alder: 22
Verv: Kulturleder
Lokallag: Stokke/Andebu
Utdanning/jobb: Mekaniker og pølseselger på Shell
Tre ord om meg: Artig, ålreit og arbeidsom
Tre ord om BU: Fantastisk, gøyalt og lærerikt
Jeg gleder meg til: å finne ut åssen et fylkesstyre fungerer og lære meire!
Favorittmat: det meste utenom suppe
Favorittkjendis: Dr. Sheldon Cooper fra The Big Bang
Theory
Om ti år: så langt har jeg ikke tenkt, tar livet dag for dag
og minutt for minutt
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Motorsagtevling i Andebu
Av: Helene Smedsrud

Lørdag 18. mars arrangerte Stokke og Andebu Bygdeungdomslag motorsagtevling på Circle K i Andebu
sentrum. Dette var den fjerde tevlinga i Norgescupen
og EM-uttak for damene. Det ble tevlet etter NMreglementet, og tevlingene var sverdsnu, under- og
overkapp, presisjonskapp, felling og kvisting.
Det var et godt oppmøte med hele 34 tevlere, ikke
bare fra Vestfold, men også flere andre fylker var godt
representert denne dagen! I tillegg var det mange tilskuere som tok turen for å se venner og kjente tevle.
Vi hadde en kjempe fin dag med tevling, grilling og
ikke minst superfint vær!
Her er resultatene fra dagen:
Seniorklassen
1. Ole Harald Løvenskiold Kveseth
2. Øystein Koht-Nordbye
3. Anders Farnes
Juniorklassen
1. Sivert Lindstad
2. Lars Roterud
3. Christian Doblough
Dameklassen
1. Anne-Helene Sommerstad Bruserud
2. Pia Schøyen
3. Marie Trandem
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Dersom du ønsker å se resten av resultatene,
ligger de på arrangementet «Motorsagtevling»
på Facebooksiden til Stokke og Andebu
Bygdeungdomslag.

www.dialecta.no

w.dialecta.no
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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
Grøntvedlikehold • Graving
Feiing og vanning
Lofstadveien 58, 3176 Undrumsdal
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

Bildedryss
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