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Lederen har ordet
2015, BU-året over alle BU-år!
2014 er over, årsmøtet er avholdt og vi er godt igang
med et nytt BU-år. Først og fremst må jeg takke for at
jeg har fått lov til å sitte som fylkesleder et år til. Det
er jeg veldig glad for, og er mer enn klar for å fortsette
og jobbe sammen med fylkesstyret. Vi har begynt å
komme igang med arbeidet, og vi har mange spennende planer for året som kommer!
Nytt år betyr også at medlemstallet er nullet ut, og kontingentregningen er sendt ut til over 7000 medlemmer
spredt utover det ganske land. Du som har fått dette
bladet har gjort årets beste investering, og valgt å bli
med oss også i år. Det er jeg veldig glad for, og jeg
gleder meg til å treffe deg på våre arrangementer gjennom året. Jeg håper også at du oppfordrer dine venner
til å fortsette å være en del av Norges største og beste
vennegjeng!
2015 er allerede på god vei til å bli mitt beste BU-år noensinne. Det er det mange grunner til, men i skrivende
stund har jeg nettopp kommet hjem etter en helt utrolig reise til Malawi, i forbindelse med prosjektet vi har
sammen med Norges Bondelag og Utviklingsfondet.
Det har vært en uke fylt med store opplevelser, mye
mais og helt fantastiske mennesker. Vi har møtt mange flinke og tilpasningsdyktige bønder, blide barn og
tøffe jenter som tør å ta ordet i en kultur hvor jenter
aldri har blitt hørt. Det er gøy å se hvor pengene vi
samler inn går, og det er ingen tvil om at dette er et
prosjekt som nytter! Gjennom prosjektet lærer vi bønder nye måter å dyrke på, som gjør at det produseres
mer, samtidig som de lærer hvordan man forvalter de
ressursene man har på best mulig måte. Slik at også
fremtidige generasjoner kan dra nytte av det.

igang med å registrere meg som fast giver, det skulle
bare mangle. Hvis du ikke har lyst til det, finnes det
også flere andre muligheter til å gi en liten slant til de
som trenger det mest. Det oppfordrer jeg alle til å gjøre. Pengene betyr relativt lite for deg, men kan bety alt
for en annen!

Du kan lese mer om prosjektet lenger ut i bladet, noe
jeg virkelig håper du tar deg tid til. Personlig er jeg

Inger Martha Skjelland
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Et ANDerledes Høstarrangement
3-5.Oktober samlet i underkant av 400 bygdeungdom fra hele landet seg i Andebu. Fjorårets Høstarrangement fant nemlig plass i Vestfold!
NBU sitt Høstarrangement foregår hvert år, men holdes på nye plasser i landet for hvert år. Det er hele
tolv år siden det sist ble arrangert i Vestfold, da det
foregikk på Melsom i 2002. Fjorårets Høstarrangement
ble en vellykket helg for både deltagere, arrangører og
frivillige – og stemningen skal det virkelig ikke sies noe
på, for den var på topp fra start til slutt!
Det hele starta tidlig fredag formiddag med NM i Motorsag. I løpet av helga ble det arrangert hele seks
Norgesmesterskap – i maskinmjølking, osteanretning,
eksteriørbedømming av sau, bløtkakepynting og 5 om
dagen. Det ble også tre NBUmesterskap – i handyman, friluftsmatch og norgeskunnskap.
Ikke nok med morsomme tevlinger og aktiviteter på
dagen, ble det også konsert både fredag og lørdag.
Fredag spilte Trang Fødsel og Ni Liv opp til dans, og
mange bygdeungdom var å se i sitt rette element,
nemlig swing! Denne kvelden var det også åpen fest,
så her tok andre turen innom for å se hvor moro vi har
det i BU!
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«Høstarrangementkomiteen». Komiteen besto av: (bak f.v)
Anne-Helene Sommerstad, Inger-Martha Skjelland, Pål Agnar Tveitan og Asbjørn Tollnes. (foran f.v) Karianne Lunde,
leder Alf Solberg, Ingrid Andvik og Malin Larsen. I tillegg var
det Anders Gretteberg og Silje Pettersen Røisgård + Gunn
Jorunn Sørum som representant fra NBU og Anders Haraldstad fra sekretariatet.
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Lørdag kveld var det klart for bankett med jenter og
gutter kledd opp i bunad og dress! Her var det ikke
spart på finstasen, og det ble servert AND til hovedrett.
Flotte taler, sang, noe godt på tallerkenen og i glasset
var bare starten på kvelden – for videre sørget Ila Auto
for flott musikk og god stemning hele kvelden!
En flink komité sørget for en vellykket helg!
For å få til et så vellykket og bra arrangement, ligger
det mye jobb og ansvar bak. Dette sørget en flink og
engasjert komité for! Over et år i forveien satte disse
ungdommene seg sammen for å planlegge det som

skulle bli det største i BU-sammenheng i Vestfold på
mange år. Det var mye som skulle på plass av både
tevlinger, utstyr, sponsorer, frivillige og mer. Og dette
klarte de virkelig!
Med mange flinke og behjelpelige VBU’ere, foreldre og
frivillige gikk både rigging, rydding og selve arrangementet strålende – og ikke minst er det veldig mange
som sitter igjen med fine og verdifulle minner fra denne
helga.
Vi kan trygt si at dette ble et både vellykket og et
ANDerledes Høstarrangement!
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Malawiprosjektet
I samarbeid med Norges Bondelag og Utviklingsfondet har vi gått inn i et prosjekt som går ut på å
samle inn penger til bønder i Malawi.
Malawi er et av verdens
fattigste land. 40 % av
befolkningen lever for
under 1 dollar/dag. Ca
80 % er tilknyttet landbruk. De fleste er småbønder med i snitt ca
10 da jord der de dyrker
mat til familien og ev. litt
til det lokale markedet.
Gjennom prosjektet utdannes det modellbønder som får opplæring i det
som kalles conservation agriculture. Det handler om
å forvalte ressursene fornuftig, og samtidig produsere
mer. De får også frø til enkle forsøksfelt der de sammenligner ulike metoder og sorter. Hver modellbonde
har mellom 10 og 30 følgebønder, som får den samme
opplæring.
En av de store utfordringene i Malawi er mangel på
protein i kostholdet, derfor jobbes det for å øke antallet husdyr. Dette gjøres ved at det velges en bonde i
landsbyen som skal motta f.eks to geiter. De to første avkommene skal overrekkes til en annen bonde i
landsbyen, som igjen må overrekke sine to første avkom til en annen. Dette er en veldig god ordning, som
sikrer at alle i landsbyen drar nytte av husdyrene.
Andre prosjektaktiviteter
- Spare- og lånegrupper
- Lokale frøbanker sikrer lokalt frø
- Kooperativer for bedre markedsadgang
- Ungdomsarbeid
Hva kan du gjøre?
Hvis du ønsker det kan du registrere deg som fast giver
på bondelaget.no/internasjonalt. Summen er valgfri.
Hvis du ønsker å gi en gave akkurat her og nå kan du
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sende SMS med kode «Bondestøtte» 70, 100 eller 200
til 2468 og summen betales over telefonregningen.
Du kan også gi en symbolsk gave til noen du kjenner
ved å kjøpe f. eks en geit, kyllingflokk eller såkorn på
bondelaget.no/internasjonalt.
Lokallagene i NBU skal også arrangere diverse ting
fremover, for å samle inn penger. Så, den enkleste måten å bidra på, er å gjøre som du pleier, nemlig delta på
våre arrangementer!
Dette er prosjekt hvor vi kan garantere at pengene
kommer frem dit de skal. I februar dro en delegasjon
på seks personer ned å så, blant annet Mathilde Dæhlin i NBUs sentralstyret, og fylkesleder i Vestfold, Inger-Martha Skjelland. «Det har vært utrolig gøy å se
at de pengene vi samler inn virkelig betyr noe for de
som trenger det mest!» sier Inger-Martha om reisen.
Vi setter pris på alle bidrag, og håper du kan avse en
liten slant.
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Aksjonsuka
100 kommunehus overrasket med ballonger
Aksjonsuka i November fikk navnet «Bygdemokrati»,
og alle lokallag i NBU ble oppfordret til å avholde positive aksjoner i sitt lokalmiljø for å vise hvor stor pris de
setter på kommunen sin og lokaldemokratiet.
Natt til 4. November deltok alle lokallag på en nattaksjon hvor man skulle henge opp hjerteballonger utenfor sine kommunehus, slik at de folkevalgte og ansatte
kunne komme på jobb tirsdag morgen og se dette. Lokallagene i VBU var kreative, og i Re ble man blant
annet møtt med et smil og en varm vaffel på vei til jobb.
Denne ballongaksjonen fikk også mye oppmerksomhet
i media i Vestfold. Det ble blant annet vist på Vestfold
TV og radio, og leder i Stokke og Andebu BU møtte
ordfører i både Stokke og Andebu for å snakke om lokaldemokrati.

Re BU har pyntet opp utenfor kommunehuset.

Det ble en vellykket ballongaksjon, og over 100 kommunehus i hele landet ble positivt overrasket over både
hjerteballonger, kaker og annet av bygdeungdommen.

Gamle tradisjoner i sving
Lågendalen BU starta aksjonsuka med en skikkelig
gammalfest med bingovors på Åsly.
Styret i Lågendalen hadde lenge begeistret seg over
bingovorset som ble holdt en av kveldene under landsstevnet i 2013. Og siden 2014 var året kulturprosjektet
«Gammal moro blir som ny» holdt på, måtte vi selvStokke og Andebu har tatt med hjertekake og bilder av våre
engasjerte medlemmer.

Gamle tradisjoner i sving.
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følgelig utnytte denne muligheten til å starte kvelden
med den gode og gammeldagse tradisjonen bingo. Vi
hadde med oss den trofaste bingoverten, Anders Gretteberg, som gjorde en formidabel jobb!
Det møtte opp mange engasjerte bygdeungdom ikledd
gamle filler og lesebriller, og vi hadde mange premier
å dele ut. Videre utover kvelden ble det fest, og lokalet
ble fylt med glade og swingende bygdeungdom!
Styret i Lågendalen takker for en flott kveld, og gleder seg over mange nye medlemmer og god stemning
hele kvelden!

Tradisjonell bygdekino og bygdefest
Re BU slo til med vellykket bygdekino og bygdefest i
aksjonsuka.
6. November ble den tradisjonelle bygdekinoen dratt i
gang i Re BU. Filmen «A Million Ways To Die In The
West» ble vist på lerretet, og det var godt oppmøte i
år også. Det ble spist mye popkorn, med utlodding av
filmen – og den heldige vinneren ble Karina Skjauff.
Ikke bare bygdekino ble arrangert denne uka, men
også alle BU-medlemmer og andre ble invitert til bygdefest på Elverhøy i Ramnes. Arrangementet var ment
for både gamle og nye BU-medlemmer. Mange dro
med seg fatet sitt hjemmefra med snitter på, og dette
ble populært for alle og enhver. Det ble en fin kveld
med både musikk, dans og moro, hvor bandet «Wrong
Direction» fra Våle spilte.

Øl-smaking og skytekveld
I aksjonsuka 2014 arrangerte
Stokke og Andebu BU to aktiviteter som falt i smak hos medlemmene.
Fredag 31.oktober tjuvstartet vi
aksjonsuka med besøk på Sandar bryggeri. Her blir det brygga
øk og målet for turen var derfor å få smake på ølet som
var spesielt for dem. Arrangementet falt i god smak for
medlemmene over 18 år!
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Ikke bare startet vi aksjonsuka for tidlig, men vi utvidet
den også med en dag. Mandag 10. november var det
nemlig klart for skyting i Andebu skytterhus. Her fikk
alle prøve seg på en individuell 15-skudd med påfølgende lagkonkurranse (10-skudd). De som ikke skøyt
fulgte med på anvisninga på storskjerm og koste seg
med kake, saft og kaffe. Kvelden avsluttet med premieutdeling. Dette vil vi gjøre igjen, gjerne ute!

VBU-NYTT

Pepperkakebaking
Tiden flyr, og Sande BU jobber hardt for å øke medlemstallet.
9. desember arrangerte Sande BU pepperkakebaking
for de tre 4H klubbene i Sande. Til tross for litt dårlig
kommunikasjon og misforståelser ved invitasjon, kom
det tre ivrige 4H’ere. Gløgg og pepperkakedeig ble
servert, og det var god stemning rundt bordene!
En koselig kveld med litt for mye pepperkakedeig i
magen, god stemning og flott ungdom, endte med at
Sande fikk tre nye medlemmer denne kvelden, som
forhåpentligvis ble tatt av BU-basillen! (positiv basill).

Julebord
13. desember var datoen da 140 festklare ungdom
fra Vestfold hadde funnet fram finstasen og gjort
seg klare til julebord.
I år var det Botne/Hillestad BU som sto for arrangementet som ble avholdt på Fjellhall i Hillestad. Her
ble det servert tradisjonsrik julemat og dessert. Under
middagen ble det holdt taler til både damene og herrene og hylningsmarsjen til Norges Bygdeungdomslag
ble sunget av full hals.
Bandet «Rayband» spilte opp til fest. Det var mange
som benyttet seg av sjansen til å ta seg en runde på
dansegulvet i løpet av kvelden. Bandet synes det var
moro å spille for en så bra gjeng som var samlet på
Fjellhall denne kvelden, og ville gjerne komme igjen.
Styret i Botne/Hillestad BU var godt fornøyde med
kvelden og gleder seg til neste års julebord allerede!
Julebordet med VBU er en viktig tradisjon, og det er
nettopp denne kvelden mange gleder seg til hvert år!
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Landbrukshelga 2015
Landbrukshelga er noe som arrangeres av Studieforbundet Næring og Samfunn annenhvert år. Her
møtes ulike organisasjoner til kurs og sosialt samvær.
Vi er med i forbindelse med prosjektet «Nå er det min
tur», som vi har i samarbeid med Vestfold Bondelag.
Vår del av kurset er for unge bønder/ landbruksintresserte ungdom og tar for seg ulike temaer som kan
være godt å ha med seg!
I år hadde vi flere spennende temaer! Det som kanskje fenget aller mest var Årets Unge Bonde 2014,
Tor-Jakob Solberg som holdt en motiverende, inspirerende og ikke minst morsom innledning. I tillegg til
dette hadde vi en bolk med Per-Asbjørn Andvik, som
jobber i Gjensidige, som sammen med sin sønn Torbjørn snakket om trafikkvett på traktoren. Torbjørn ble
norgesmester i TRT på landsstevnet i 2014.
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For å vise de som ikke er medlemmer i NBU hva vi driver med, holdt vi også en enkel 5 om dagen tevling på
søndag. Deltagerne virket storfornøyde for det totalt
uteoretiske innslaget og lot seg engasjere i tevlinga.
Tusen takk til alle innlederne, deltagerne og Vestfold
Bondelag som tar oss med. Vi gleder oss til å fortsette
samarbeidet, og håper på enda flere deltagere neste
år!

VBU-NYTT

Danseglede
Lørdag 1. November arrangerte Vestfold BU swingkurs for våre medlemmer. Kurset ble avholdt på Åsly i
Lardal, og rundt 15 spreke bygdeungdom tok turen hit
denne dagen. Instruktørene Inger-Martha Skjelland og
Carl-Henrik Gjelstad sørget for at alle lærte seg både
det ene og det andre, og det virket som om alle var
storfornøyde og koste seg masse! Det var hvertfall
mange slitne, men glade ansikter å se da kurset avsluttet rundt halv fire. Det ble en lang dag, men med
mye kunnskap og danseglede!
Ikke bare Vestfold har arrangert swingkurs, men også
Telemark slo til med swingkurs for sine medlemmer på
nyåret. Det ble holdt kurs hele seks kvelder i januar/februar, hvor det startet med grunnleggende swing – og
fortsatte med høyere vanskelighetsgrad. Det ble seks
vellykket kurskvelder med flinke instruktører og ivrige
BU-ungdom!

Afterski
Vinteren og skisesongen er her, og Bamble BU arrangerte i den anledning afterski!
Bamble BU i Telemark ble oppstartet i høst, og har siden arrangert flere arrangement. Fredag 20. februar
ble det arrangert afterski på bygdehuset på Åby. Det
møtte mange festklare bygdeungdom, og det var afterskistemning på topp fra start til slutt!
Det ble kåret to vinnere i outfit-konkurransen, som
dere kan se på bildet! God musikk og bygdeungdom
på en og samme plass sørget for en bra kveld!
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Hyttetur
Hva er vel ikke bedre enn å starte et nytt BU-år med
en tradisjonell hyttetur?
Stokke og Andebu BU arrangerte hyttetur 9-11. januar. Som tidligere år leide vi Holmfosshytta i Kvelde.
Her var det god stemning fra ankomst til avreise med
mange forskjellige aktiviteter. Fredag var det premiere på et hjemmelagd nyttårsfarse som falt i god smak
hos alle. Det ble mye latter og moro, og det ble sunget
singstar til langt på natt.

Lørdag hadde vi flere quiz’er med både enkle, vanskelige og morsomme spørsmål. Badestampen fikk heller
ikke stå i fred denne helga, for hva er vel ikke bedre
enn et varmt bad ute i minusgradene? Med Pål Agnar
og Mathias i spissen ble hytta vaska på skikkelig militær vis på søndagen.
Hytteturen falt i god smak hos alle og vi gleder oss allerede til ny hyttetur neste år!

Akedag med afterak
På selve Valentines arrangerte Re BU og Botne/Hillestad BU akedag med afterak i Ramnes.
Lørdag 14. februar slo Re og Botne/Hillestad til med
den tradisjonelle akedagen. I år ble det akebakken på
Øyfjell, og det møtte opp mange spreke VBU’ere med
både vanlige akebrett og ikke minst noen skikkelig
hjemmelagde. Det ble grilling og god stemning i flere
timer, og alle koste seg!

Etter endt akedag samlet alle seg på Vonheim for et
heftig afterak med musikk ut i de seine nattetimer. Det
var bra oppmøte, god musikk og god stemning fra start
til slutt.
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Årsmøte
Lørdag 31. Januar ble det holdt årsmøte i Vestfold Bygdeungdomslag på Solhaug i Andebu.
Det møtte engasjerte deltagere fra alle våre fem lokallag i Vestfold, fra Telemark og fra NBU-styret til VBU
sitt 69. årsmøte. I tillegg møtte representanter fra
Vestfold Bondelag og Vestfold Bygdekvinnelag. Mange
entusiastiske ungdom tok turen opp på talestolen, og
hadde både gode argumenter og viktige ting å komme
med.
Årsmøtet holdt på til klokka fire, og to timer senere var
en gjeng ikledd kjoler og dresser klare for bankettmiddag. Med god mat, flotte taler og prat rundt bordet gikk
tiden fort før det plutselig var klart for årsmøtefest.
Mange var på plass denne kvelden, og det var mye dans
og god stemning!
Etter en lang og morsom dag tyder dette på at det vil
bli et fantastisk BU-år!
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Årets VBU’er
I fjor bestemte fylkesstyret seg for å bruke årsmøtet
til å gjøre stas på en bygdeungdom som har utmerket
seg spesielt positivt i løpet av året. Dette var vi selvfølgelig nødt til å fortsette med! For å hjelpe litt, ble det i
fjor satt ned noen retningslinjer:
Årets VBU’er:
- Må ha vært medlem hele det foregående året
- Er uavhengig om man sitter i styrer eller ikke
- Man kan kun bli årets VBU’er en gang
- Fylkesstyret nominerer og finner en vinner, men vi
er åpne for forslag
- Bør ha bidratt til positiv medlemsvekst i lokallaget
- Deltakelse på egne og andres arrangementer blir
vektlagt
- Deltakelse på tevling blir vektlagt
Det var både vanskelig og morsomt å skulle finne årets
VBU’er. Det er så mange flinke bygdeungdom som har

Bowling
Det var en gjeng på rundt 15 VBU’ere som samlet seg
for sosialt samvær på Vestfold Bowlinghall i Horten.
Torsdag 26. Februar arrangerte Sande BU bowlingtur.
Det ble felles avreise fra Sande Jernbanestasjon, og
en god gjeng med bygdeungdom var klare for å konkurrere og kose seg i godt selskap.
Det ble totalt delt inn i tre lag, og det ble spilt to runder
med bowling. Med en Strike i ny og ne med både gjerder oppe og nede, var det en gjeng med både erfarne
og uerfarne spillere med. Stemningen og det sosiale
skal det ikke sies noe på, for alle koste seg fra start til
slutt. En kveld med BU-ungdom slår aldri feil!
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bidratt og stått på i hele år!
Denne personen har deltatt
på mye tilstelninger i lokallaget sitt, VBU og sentralt – når
det kommer til både tevlinger,
dugnad og fest. Det er en positiv person som bidrar til mye
bra!
Denne personen er alltid lett å spørre når det kommer
til ting som skal rigges og ordnes. Hun var blant annet
med hele uka når det gjaldt rigging og vasking til fjorårets Høstarrangement, og ikke minst har hun stor del i
at vi har fått så mange medlemmer som vi har. Hun er
blant annet leder for Vestfold sitt største lokallag!
Styret i Vestfold Bygdeungdomslag vil gratulere årets
VBU’er: KJERSTI EMILIE HAGEN

VBU-NYTT

Jordbruksforhandlingene

- hvorfor skal bygdeungdomslaget bry seg om det?
Norges Bygdeungdomslag (NBU) er en organisasjon
som jobber for levende bygder. En viktig del av bygda
er landbruket og matproduksjonen som skjer der. For
NBU er landbruket viktig, ikke bare fordi landbruket bidrar til levende bygder –men også fordi mange av våre
medlemmer er framtidige eller nåværende bønder. Siden oppstarten i 1946 har landbruket har vært sentralt
i NBUs virke.
Hvert år forhandler Norges Bondelag og Norsk Bondeog Småbrukarlag med Staten om rammevilkårene for
landbruket. De to bondeorganisasjonene opptrer på
vegne av alle norske bønder, og alle bønder får ta del
i ordningene som blir avtalt. NBU har tradisjon for å
sende innspill til bondeorganisasjonene i forkant av
jordbruksforhandlingene.
I årets innspill finner vi blant annet tiltak som vi mener
at vil gjøre det enklere for ungdom å bli bønder. Deriblant følgende:
• NBU ønsker at det etableres et «Ung bonde-tilskudd» som innebærer at bønder under 30 år får
en engangsutbetaling første driftsår opp til 15% av
omsetning. Tilskuddet forplikter 10 års drift. Hensikten med tiltaket er å bidra til bedre likviditet i de
første driftsårene ettersom inntektene ofte kommer
etter mange store utgifter.
•

GSU – Gårdssparing for unge – etableres. En spareordning med skattefordel for ungdom under 35 år,
på lik linje med GSU, som letter finansieringen ved
kjøp av landbrukseiendom. Totalbeløpet for GSU
bør settes til 500.000 kroner, med skattefradrag
over samme lest som BSU.

•

I omsetningsregioner for melkekvote med overskudd av statlig kvote bør bønder under 35 år med
landbrukseiendom få gratis kvote på inntil 150.000
liter. Dette gjelder også unge bønder som allerede

Sommerstevne
Hvert år arrangeres det sommerstevne i Vestfold, og denne gangen finner det sted i Lågendalen.
Dette er en helg fullpakket med aktiviteter, tevlinger
og MYE moro. Man velger fritt om man vil sove i
campingvogn, kombicamp, telt, lavvo, under åpen
himmel eller hva man selv måtte ønske.

har kvote, men avgrenset til at samlet kvote ikke
overstiger 150.000 liter. Det settes krav til 10 års
bindingstid før kvota er omsettbar. Kvotene fordeles ut innenfor de samme omsetningsregionene
som de ble trukket inn fra og finansieres med omsetningsavgifta for melk.
Fagorganisasjonene leverer sitt krav til staten i slutten
av april. Deretter skal partene forhandle fram til seneste 16. mai. I fjor ble det brudd, det vil si at partene
ikke ble enige, og jordbruksforhandlingene ble avgjort
i Stortinget. NBU er spente på vårens forhandlinger,
og håper på et resultat som både Stat og bøndene kan
leve med. Og skulle forhandlingene ende med brudd
nok et år er vi klare til å aksjonere for en av verdens
viktigste næringer.
Ragnhild Duserud
Bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag

Årets sommerstevne blir i Kjærra Fossepark 19. –
21. Juni, så da er det bare å holde av helga og
glede seg. Lørdag vil det bli åpen konsert (band
kommer ut senere) for alle som ønsker å ta turen,
men hele helga er for BU-medlemmer.
Mer info finner du om du søker på «Sommerstevne!» under arrangementer på Facebook. Her vil
det oppdateres nærmere – men viktigst av alt er å
holde av datoen!
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Bli kjent med fylkesstyret
Leder – Inger-Martha Skjelland
-Alder: 21
-Lokallag: Stokke og
Andebu
-Jobb/Skole: Jobber litt
som vikar på u-skolen og
på Kiwi i Andebu.
Beste BU-minne?
Det spørsmålet er alltid
like vanskelig å svare
på, det er så vanvittig mye bra man får være med på.
Men, til nå må det definitivt være Malawituren. Opplevelse for livet!
-Hva er det beste med BU? Er det lov å svare alt?
Vanskelig for meg å trekke fram noe spesielt, men
tevlingene er jo noe helt særegent, som ingen andre
holder på med. Det syns jeg er bra!
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Akkurat
nå er det vårkurs, men så kommer jo Vestfoldmesterskap, også kommer Sommerstevnet, også Landsstevne.. Vi går en fin tid i møte for å si det sånn!
Organisatorisk nestleder – Pål Agnar Tveitan
-Alder: ca 21
-Lokallag: Lågendalen
-Jobb/Skole: Pedagogisk
veileder hos Tveitan
SkogService + Studerer
Monkey Biznizz på
Bergen Tekniske
Fagskule.
- Beste BU-minne: Oi!?!
Denna var jaggu vanskelig… Landsstevne 2013
i Nord-Trøndelag var meget innafor, kort sagt jovial
stemning ifra start til slutt!
-Hva er det beste med BU? Det beste med bu er jo
uten tvil å møte alle de gærne menneskene rundt om
i landet gang etter gang!
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Ser
mest frem til campingtur med VBU i Mai, det kommer
til å bli heidundrende artig!
Bydepolitisk nestleder
– Elisabeth Sjue
- Alder: 25
-Lokallag: Botne/Hillestad
-Jobb/Skole: Lærer
-Beste BU-minne: bankettmiddagen på 1. Repskap 2015 og
landsstevne 2014
-Hva er det beste med BU?
Alle de kule folka
-Hva ser du mest frem til i BUsammenheng? Landsstevne i
vikersund og alt det kule som skal skje i år!
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Økonomileder – Karina
Skjauff
-Alder: 19
-Lokallag: Re
-Jobb/Skole: Butikkmedarbeider på Kiwi Andebu/studerer
på bachelor i Økonomi og
Administrasjon på Høgskolen i
Buskerud og Vestfold på Bakkenteigen i Horten
-Beste BU-minne? Det var sommerstevnet i 2012 på
Hjerpetjønn i Re
-Hva er det beste med BU? Alle fantastiske bygdeungdommer og det sosiale samholdet
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Være
økonomileder i fylkesstyret og landsstevnet sommeren 2015
Lagsutviklingsleder
– Elise Røisgård Kirkevold
-Alder: 21
-Lokallag: Re
-Jobb/Skole: Studerer grunnskolelærer i Porsgrunn, og
jobber deltid på Re Helsehus.
-Beste BU-minne: Har så utrolig mange gode BU-minner.
Noe av det beste må være
banketten på Høstarrangementet 2012!
-Hva er det beste med BU? Det må være alle de fantastiske menneskene! Det er ikke uten grunn vi kan
betegne oss selv som Norges største vennegjeng OG
Norges største ekteskapsbyrå.
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Gleder
meg veldig til sommerstevnet i Lågendalen, og landsstevnet i Vikersund.
Infoleder – Kathrine Skaug
-Alder: 19
-Lokallag: Lågendalen
-Jobb/Skole: Studerer økonomi og administrasjon på
Bakkenteigen, og jobber på
Statoil Nykirke.
-Beste BU-minne? Det må nok
være mitt første landsstevne, i Inderøy i 2013! For en
god stemning med bra folk!
-Hva er det beste med BU? Det må være alle de
fantastiske folka man blir kjent med – og at det alltid
skjer noe moro!
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Å være
med og arrangere sommerstevnet i Lardal for første
gang, og landsstevnet i Vikersundbakken såklart –
blir TOPP!
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Tevlingsleder – Sander Schou
- Alder: 24
- Lokallag: Sande
- Jobb/Skole: Jobber som gartner/anleggsgartner
-Beste BU-minne: Landsstevnet 2014 med alle flotte folka
samla.
-Hva er det beste med BU? At
jeg tror at alle er seg selv!
-Hva ser du mest frem til i BUsammenheng? Landsstevnet 2015!
Kulturleder – Silje Regine Skjelland
-Alder: 19
-Lokallag: Stokke og Andebu
-Jobb/Skole: Kiwi Andebu
selvfølgelig
-Beste BU-minne: Det må nok
være høstkurs 2014.
-Hva er det beste med BU?
Det beste er at alle er velkomne!
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng? Jeg ser
skikkelig frem til sommerstevnet i Lågendalen.
Styremedlem – Anders Gretteberg
-Alder: halvveis til halvveis til
100
-Lokallag: Botne/Hillestad
-Jobb/Skole: Praktikant- og
moralsk villeder hos Tveitan
SkogService og Innsatsleder
for QBFen.
-Beste BU-minne: Når jeg fikk
gleden av å se nesten 150
bygdeungdommer danse til
Hey Macarena under fjorårets høstarrangement og
ikke minst LS 2013!
-Hva er det beste med BU? De utrolige menneskene
som er med og gjør hverdagen innholdsrik!
-Hva ser du mest frem til i BU-sammenheng: Uten tvil
enig med Tveitan, det må være campingtur med VBU
i Mai, også må jeg ta med at LS i år blir nok utrolig
bra!

Vara – Anna Renathe Trollsås
-Alder: 18
-Lokallag: Stokke og Andebu
-Jobb/Skole: Går VG3 påbygg
på Gjennestad og jobber i
hagesenteret der.
-Beste BU-minne: det går jo
ikke å velge en ting! Alt fra
styremøter til fest på lokalet til
landsstevne er kjempegøy!
-Hva er det beste med BU? At
vi er en stor vennegjeng hvor
alle er velkomne
-Hva ser du mest frem til i BUsammenheng? Landsstevne
selvfølgelig! Også er jeg veldig spent på Vestfoldmesterskapet som blir arrangert for første gang i år!
Vara – Kjersti Emilie Hagen
-Alder: 20
-Lokallag: Lågendalen
-Jobb/Skole: Påbygg og vikar
v/Lardal Sykehjem
-Beste BU-minne: Oppstartsfesten til LBU og mitt første
landsstevnet, som var i Inderøy 2013.
-Hva er det beste med BU?
Norges største vennegjeng,
alle har noe til felles!
-Hva ser du mest frem til i BUsammenheng? Lågendalen’s
første sommerstevne og Landsstevnet i Vikersund.
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Landsstevne
Er du klar for en uke fylt med MYE moro? Konserter, tevlinger, aktiviteter og bygdeungdom fra hele
landet samla på et sted! I år skjer det i Vikersundbakken 14. – 19. Juli.
Landsstevnet i Norges Bygdeungdomslag er det største årlige arrangementet, og i år finner det sted i nabofylket Buskerud. 14. – 19. Juli blir Vikersundbakken
fylt med 1200 bygdeungdom fra store deler av landet,
så nå er det bare å holde av uka til årets happening!

Denne uka vil by på mye moro! Det vil bli Norgesmesterskap, NBU-mesterskap, tevlinger og andre aktiviteter på dagtid – mens når sola går ned vil det bli konsert
med en rekke band som sørger for topp stemning!
Billetter ligger ute for salg. Sjekk www.landsstevne.no
for mer info.

Kultursprell
NBU har fått en stor julegave fra LNU, nemlig midler til et helt nytt kulturprosjekt i BU!
Årets kulturprosjekt i NBU har fått navnet «kultursprell»,
og handler om sceneaktivitet. I løpet av året skal det
gjennomføres fire kurshelger i forskjellige deler av landet. Meningen er at deltagerne skal få en smakebit på
ulike former for sceneaktiviteter med gode instruktører.
Hensikten er å vise at det nesten ikke finnes grenser
for hva sceneaktivitet kan være, og at sceneaktivitet er
noe alle kan drive med.
Kurshelgene er åpne for alle medlemmer som har
lyst til å være med på noe skikkelig gøy! Kurset for
VBU’ere vil holdes i Drammen 14-15. November, og
her vil man kunne få bryne seg på forskjellige øvelser
og teknikker – det blir masse lek og moro, og du får
ikke minst gode tips til kulturmønstringen som er på
landsstevnet hvert år.
NBU har fått med seg skuespiller Heljar Berge som instruktør. Han er blant annet kjent som stemmen til Hu-
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bert i Gråtass-filmene, og har dubbet flere tegnefilmer,
produsert utallige revyer og er en av hovedpersonene
bak den årlige sommerrevyen i Sandefjord, Hvalsommer.
Sjekk www.nbu.no for mer info og påmelding.

VBU-NYTT

VESTFOLD BONDELAG

WWW.BONDELAGET.NO

GJENNESTAD

Bank • Forsikring • Sparing
www.gjensidige.no

Tlf. 33 36 36 36

Landbruksentreprenør

Andvik Maskin AS

Tømrermester

Rundballpresse
Pølsepakking med ammoniakkbehandling
Brøyting og strøing
Feiing og vanning
Simon Svanesvei 16, 3175 Ramnes
Telefon: 958 88 447 • E-post: andvmas@online.no

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA
3160 Stokke
Tlf. 33 33 51 70 • Fax: 33 33 51 62
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

Vårkurs
6. – 8. Mars var det vårkurs i Vikersund for alle fylkesstyrene i NBU.
Vestfold var et av mange fylkeslag som var representert under helgas vårkurs. Fredag startet med et spennende foredrag fra Inger-Martha Skjelland og Mathilde
Dæhlin, som var i Malawi for bare få uker tilbake.
Helgen besto av kursing i styrevervene våre og ulike
kortkurs fra morgen til kveld. NBU er solide på organisasjonsopplæring, og alle har lært mye nyttig som
kommer godt med både det kommende året og videre.
Lørdag kveld ble det i tradisjonens tro avholdt bankett.
Det ble en flott kveld med god mat, fine taler, sang,
swing og mye moro.
Vi har alle lært veldig mye, og gleder oss til å ta i bruk
dette det kommende året! Alt tyder på at dette vil bli
nok et flott BU-år.
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