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Lederen har ordet
Hei medlem
Januar er over oss, og det betyr at både julefeiring
og året 2016 er vel overstått og hører fortiden til. Det
betyr at det også nærmer seg slutten på BU-året for
fylkesstyret og årsmøtet skal om ikke lenge avholdes.
Vi er full gang med å planlegge årsmøtet, og jobber
med å formulere gode saksfremlegg som skal danne
grunnlaget for diskusjoner med engasjement og gode
vedtak. Valgkomiteen er i gang med å finne de beste
kandidatene til å fylle de ulike plassene i fylkesstyret
og styret i Botne/Hillestad jobber for å organisere det
praktiske til denne dagen. For meg personlig er det litt
vemodig å tenke på. For i år har jeg bestemt meg for å
ikke ta gjenvalg, og mitt femårige eventyr som fylkesstyremedlem i Vestfold Bygdeungdomslag er ute. Jeg
vil derfor benytte anledningen til å takke alle medlemmene i VBU. Takk for at dere gjorde det så innmari
artig å bruke fritida mi på nettopp dere! I tillegg vil jeg
oppfordre alle medlemmer til å ringe nærmeste valgkomite å si at: ”Jeg vil veldig gjerne sitte i et styre!”. All
den kunnskapen, alle vennskapene og all den moroa
jeg sitter igjen med etter disse fem åra både anbefaler
og unner jeg alle å ta del i og jeg ville aldri vært foruten!
BU-året vi legger bak oss har vært et år uten de aller
største oppturer og høydepunkt for VBU, men også et
år helt fritt for nedturer! Vi nådde ingen medlemsrekord
i år, men om vi gjorde det hvert eneste år, hadde det
ikke lenger blitt noe å feire. Aktiviteten har vært like
høy, vervingen har vært jobba like hardt med og det
har ikke vært noen store endringer. For meg betyr det
at vi er i ferd med å stabilisere oss. Jeg håper at vi holder oss der vi er nå frem til 2019, når selveste Landsstevne skal avholdes i Vestfold! Da kan vi regne med
en enorm medlemsvekst, om alle, både styremedlemmer, ordinære medlemmer, foreldre og søsken setter
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alle kluter til!
Et nytt år betyr også at medlemstallet nullstilles og alle
medlemmer får en faktura i posten. Jeg håper at du
velger å gjøre årets aller viktigste investering også i
2017, for vi trenger å ha deg med på laget for at vi skal
kunne jobbe for ungdom på bygda også i framtida.
Godt nytt år og vi ses på neste BU-arrangement!
Inger-Martha,
Fylkesleder
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Farmen, kampen for bygda!
I aksjonsuka arrangerte Re BU sin egen farmendag!
Av: Mina Marie Nyhus

Lørdag 29. Oktober arrangerte Re bygdeungdomslag
sin egen Farmen dag! Denne dagen skulle det tevles
i de ulike tvekampene som du kan se på tv-programmet, Farmen på Tv2. Blant tevlingene var melkespannholding, øksekast, saging og kunnskap.
Tevlingene foregikk ute, nærmere sagt på en gård i
Ramnes. Her møtte det opp en god gjeng med spente
deltakere! Øksekast foregikk ute på jordet der deltakerne skulle kaste øks på blink. Det var en vanskelig gren, men veldig artig! Videre var det saging, der
det var om å gjøre å bruke kortest mulig tid på å
skjære gjennom en trestokk. Her var det jevnt mellom deltakerne. Nest siste tvekamp, og kanskje den
tyngste, var melkespann. Her skulle deltakerne holde
melkespann med strake armer i lengst mulig tid. En
tung, men morsom gren, der beste tid var 1 min og
37 sekunder. Farmen-dagen ble avsluttet med en
kunnskapstest inne på låven. Her var det seks ulike
bygde/gårdsspørsmål med alt fra navn på ulike kornsorter, til navn på norske saueraser.
Til slutt telte vi opp poengene deltakerne fikk til
sammen gjennom alle tevlingene, og kunne kåre en
vinner. Årets Farmen vinner i Re, ble vår egen kulturleder, Ruben Haugerød.
Alt i alt var dette et veldig vellykket arrangement med
godt oppmøte og engasjement. Vi fikk også god oppmerksomhet fra bygdevenner, familie og ikke minst
fikk vi også en liten oppmerksomhet fra to av årets
Farmen deltakere (Stine Hartmann og Ali Ahmad for
de spesielt interesserte), noe vi syntes var ekstra
stas! Takk for denne gang, vi gleder oss til neste
gang!
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Julebord
I tradisjonen tro ble det arrangert julebord i Vestfold Bygdeungdomslag.
Av: Kathrine Skaug

I år var det Lågendalen BU sin tur
til å arrangere Vestfold BU sitt årlige julebord. Nesten 150 medlemmer samlet seg på Breidablikk
i Steinsholt til julemiddag, hvor
Kari Bergsli sto for maten. Det ble
servert tradisjonell julemat med
ribbe, medisterkaker, julepølse
og tilbehør, og til dessert var det
riskrem.
Til middagen fulgte selvsagt taler
og sang til. Leder i Lågendalen,
Henriette Lofstad Johnsen holdt
herrenes tale og Aleksander
Skjauff holdt damenes tale begge med flotte ord om bygdeungdomslagets karer og damer.
Line Johannessen var toastmaster
og Kristian Lunde holdt takk for
maten-tale. I tillegg ble det allsang
av blant annet hylningsmarsjen til
NBU. Lågendalen tok seg også av
å belønne sin “æresvakt” som alltid stiller opp, og fylkeskontakten
Kristian Lunde med gode ord.
Med god stemning og latter rundt
bordene, var det klart for påfulgt
fest. Det ble live-musikk med
SnippSnapp, som spilte kjente
låter å swinge seg til gjennom hele
kvelden. De sørget for fullt dansegulv og god stemning resten av
kvelden!
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Motorsagkurs
I november arrangerte Sande BU motorsagkurs
for sine medlemmer.
Av: Line Johannessen

Lørdag 12. November arrangerte Sande BU motorsagkurs, og det var ni medlemmer som meldte seg på
og møtte ivrige opp til kurs. Instruktøren for dagen var
Sindre Stampe, som har bred erfaring med motorsag.
Han benytter motorsag i arbeidet hos Kjeldsaas, og
har derfor erfaring med spesial trefelling og konkurranse både nasjonalt og internasjonalt.
Kurset inneholdt en teoridel og en praktisk del. Det
var opplæring i filling av kjede, felling av tre og kvisting. To av disse øvelsene blir også brukt i tevlingene
“motorsag” og “STIHL-cup”, som vi har i NBU. Det
ble også tid til pause med kakao, kake og grilling av
pølser. En lærerik og morsom dag ute i det blå!
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Norgesmesteren
Anne-Helene Sommerstad Bruserud er Norgesmester i motorsag for damer.
Av: Kathrine Skaug

Bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag,
Anne-Helene Sommerstad Bruserud ble på NBUs
Høstarrangement i oktober norgesmester i motorsag
for damer.
Tevlet motorsag i flere år
Det er ikke første gang Anne-Helene tar i en motorsag. Hun har mistet tellinga på hvor mange ganger
hun har deltatt på tevlinger, siden hun startet å konkurrere i 2010.
- Det er veldig moro og endelig få stå på toppen av
pallen under NM. Jeg har bra med andreplasser fra
før og lå på 2.plass ganske langt bak før siste øvelse.

Jeg trodde jeg skulle kjempe om 2.plassen i år også,
men så gjorde jeg det egentlig mye bedre på siste
øvelse enn jeg pleier.
Selv synes hun ikke det gikk særlig bra under tevlinga, men jubler over NM-tittelen og ser frem til å
konkurrere i fler motorsagtevlinger fremover.
- Jeg vet at jeg kunne og burde gjort det litt bedre, så
jeg er veldig fornøyd med at det holdt. Nå må jeg øve
så jeg kan gjøre det enda bedre neste år!
Øvelser innen presisjon og sikkerhet
I NM i motorsag må tevlerne gjennom fem ulike
øvelser. Det er en presisjonstevling der sikkerhet, millimeter, grader og sekunder blir nøye dømt. Øvelsene
Anne-Helene måtte igjennom var trefelling, sverdsnuing, under- og overkapp, presisjonskapp og kvisting.
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Høstarrangementet 2016!
Tevlinger, bankett og jubileum er bare få ord som
beskriver Høstarrangement i Rogaland.
Av: Kathrine Skaug

14. - 16. Oktober var en gjeng vestfoldinger på tur
til Rogaland for å delta på NBUs nest største årlige
arrangement; Høstarrangementet. I løpet av denne
helga kan man prøve seg på en rekke ulike tevlinger,
både NBU-mesterskap og flere Norgesmesterskap. I
tillegg holdes det konserter og bankett for flere hundre bygdeungdom fra nesten hele landet.
I år var det Rogaland sin tur til å arrangere, nærmere
bestemt i Nærbø. Vestfoldingene tok buss vestover
sammen med Buskerud, så selvom det var noen timer
i buss gikk tiden fort i godt lag. Fredagskvelden var
det Vassendgutane som inntok scenen, og sørget for
liv på dansegulvet.
Lørdag var det den store tevlingsdagen, og man
kunne delta i hele ni tevlinger, hvor seks av de er
Norgesmesterskap. Her kunne man bli Norgesmester i blant annet motorsag, bløtkakepynting og fem
om dagen, eller NBU-mester i handyman, bygdequiz
og friluftsmatch. Vestfold fikk med seg to pallplasser
hjem - deriblant en norgesmester. Anne-Helene Sommerstad Bruserud tok meg seg NM-tittelen i motorsag
for damer. I tevlinga handyman fikk Anne-Helene
sammen med Ole-Kristian Bruserud og Anders
Holmøy en god 3.plass.
På kvelden var det bankettmiddag, hvor det ble feiring av NBU sitt 70 års jubileum. Her ble det servert

nydelig mat og taler fulgte med. Videre var det stand
up og konsert til de sene nattetimer.
Søndag var det pakking og hjemreise til Vestfold
igjen. Vi takker Rogaland for et vellykket Høstarrangement!
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Medlemsstafett!
Hvem er du?
Terje Viken Hylden, 19 år fra Sande.
Hva studerer du/jobber med?
Er elektrikker lærling hos Abicon elektro
i Drammen, og stortrives!
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
Jeg ble medlem i BU rett før “gulfesten” i
påsken i fjor, så nesten et år bare. Meldte meg
inn fordi mange av vennene mine er med og
det hørtes moro ut!
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Det beste er alt det sosiale og alle vennene
man får!
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord
– hvilke vil du bruke?
Sosialt, morsomt og spennende
Spørsmål fra forrige runde: Har du fått kjøpt
deg campingvogn?
Campingvogn er på plass! Har den sammen
med Jørgen Bonden, og vi er klare for å ta
sommerstevnet og landsstevnet med storm!
Hvem ønsker du å utfordre til neste
medlemsstafett og hvilket spørsmål vil du
stille vedkommende?
Jeg ønsker å utfordre Ida Kristine Myhre og
spørsmålet er om hun blir å se på landsstevnet
i sommer.
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Min Tur på Nortura Tønsberg
29. November var det igjen tid for Min Tur - samling, denne gang på Nortura Tønsberg.
Av: Anne-Helene Sommerstad Bruserud

Vestfolds matproduksjon står for en enorm verdiskapning, men veien fra jord til bord er lang og den krever
kyndige hender i flere omganger. Derfor inviterte
Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag inn
til min tur-samling på Nortura med fokus på arbeidsmuligheter innen matproduksjon. Vi var 25 unge bønder som møttes for faglig påfyll, diskusjon og deilig
mat i form av pølse og brød.
Her fikk vi en god innføring i hva jobben til en ansatt
på Nortura kan være av fabrikksjefen Therese Ryan. I
tillegg fikk vi godt innblikk i prøveprosjektet i Vestfold,
som går ut på to år i skole og to år som lærling i landbruket. Vi fikk høre en del om hverdagen til en lærling
i både gartnerfaget og agronomfaget. Vi fikk også et
kjempetips om at man kan finne oversikt over jobb-
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og utdanningsmuligheter på landbruksutdanning.no
om man er interessert i det!
Som takk for innsatsen fikk innlederne i god BU-stil ei
geit hver og en felles julegris i Malawi. Vi takker alle
som var med for en trivelig samling!
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Jubileumsfest
I fjor fylte Re Bygdeungdomslag 10 år, og dette
måtte selvfølgelig feires!
Av: Mina Marie Nyhus

Lørdag 19. November var det duket for Re bygdeungdomslags jubileumsfest! I fjor feiret vi 10 år og med
det skulle vi feire med både kake, champagne, sang
og venner!
Jubileet ble holdt på Vonheim i Fon der vi hadde
rigget til med ballonger, konfetti, bursdagsvimpler og
ikke minst Re BU`s helt ferske banner. Musikken for
den store kvelden var det Sondre Bamrud som stod
for, og denne karen leverte god musikk for enhver
smak.
Gjestene som kom, ble møtt med velkomstdrink i
døra og fikk utover kvelden servert kake som hadde
blitt baket av Re BU`s nestleder og kulturleder, Ole
Kristian og Ruben. Et jubileum med kake, velkomstdrink, live-musikk og swing toppet seg helt da vi ble
vitne til noe av det største vi har fått oppleve på en
BU fest noen gang. Sondre Bamrud var i gang med
å spille, «Jenter som kommer og jenter som går».
Navnebror Sondre Sperre Andersen er ute på dansegulvet med sin kjære, Mette Paulsen, vel vitende om
at et av hans livs største øyeblikk snart vil komme.
Sondre strekker handa elegant ned i lomma, og tar
fram ringen han har brukt mange timer på å lage –
ekte bygdeungdom som han er. Han går stilfullt ned
på kne, rekker fram høyre hånd, og viser fram noe
som gir hele salen gåsehud! Sondre frir til Mette og
får ja! Det er fantastisk hyggelig, og en stor ære at et
BU-arrangement får være scene for et frieri! Vi gratulerer dere begge!
Vi takker for et flott jubileum med godt oppmøte, engasjement og en topp feiring!
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Fjellvang games
Lørdag 1.oktober var det tid for Stokke og Andebu
BU sitt årlige arrangement Fjellvang Games.
Av: Helene Smedsrud

I år ble det tevlet i handyman og bløtkakepynting
under Fjellvang Games. Arrangementet avsluttet med
grilling for tevlerne, før det var klart for fest på kvelden.
Handyman med bind for øya
Første tevling ut var handyman. Oppgaven lagene
fikk var å snekre en plate, hvor de videre skulle koble
ledninger og få en lampe til å lyse. For å gjøre oppgaven enda litt vanskeligere, skulle de som koblet
ledninger ha bind for øya. Den eneste som kunne se
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på laget skulle forklare hva som skulle gjøres. Etter
en del testing og feil kobling, fikk de fleste lampa til å
lyse til slutt.
Kreative kaker
Den neste tevlinga ut var bløtkakepynting. Dette er
en individuell tevling som gikk ut på at tevleren skulle
pynte den fineste kaken. Det ble til slutt mange fine
og kreative kaker, og det var godt oppmøte under
begge tevlingene.
Grilling og god stemning
På ettermiddagen ble grillen tent, og tevlerne ble
invitert på mat og vorspiel i hyggelig lag. Festen på
kvelden ble vellykket og med godt oppmøte. Alt i alt
var årets Fjellvang Games veldig bra!

VBU-NYTT

Instahjørnet
ytt
n
U
B
#V

#vest

foldbu

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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Baking - verdens lengste
pepperkaketog!
7. Desember arrangerte Sande Bygdeungdomslag
en sosial kveld med pepperkakebaking.
Av: Martine Lærum Olsen

I starten av desember hjalp 22 flotte bygdeungdommer til med å sette verdensrekord i lengst pepperkaketog. Vi bidro med to fine vogner, og til sammen ble
toget over 350 meter langt. I tillegg til å hjelpe til med
verdensrekorden, lagde vi også mange andre fine
pepperkakefigurer.
Det ble en sosial og morsom dag, og vi er stolte av å
få lov til å være med og bidra til å sette en ny verdensrekord.

Bygdekino
I aksjonsuka arrangerte Re BU bygdekino.
Av: Mina Marie Nyhus

I forbindelse med aksjonsuka arrangerte Re bygdeungdomslag bygdekino på Hjerpetjønn vel Torsdag 3.
November. Film for kvelden var den norske suksessfilmen, «Børning, the movie»!
I tillegg til film hadde vi også salg av popcorn og
drikke som folket kunne kose seg med under filmen.
Det var også utlodning av filmen til slutt, der den
heldige vinneren kunne få med seg filmen hjem. Den
heldige vinneren ble en fremtidig bygdeungdom som
var med storebror og så filmen for første gang denne
kvelden! Han likte filmen så godt at han bare måtte se
«Børning 2» på kino noen dager etterpå.
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Hele 15 stykker var med, det var topp stemning og
filmen falt i god smak blant deltakerne!

VBU-NYTT

Gaver til gamlehjemmet
I desember hjalp frivillige bygdeungdommer til med å spre glede på gamlehjemmet i Sande.
Av: Martine Lærum Olsen

15. Desember besøkte vi gamlehjemmet i Sande, for å glede de. Vi satt i mange timer dagen før og pakket inn
små pakker med pepperkaker og havreflarn, som vi skulle gi bort til de eldre. I tillegg fikk de klementiner.
Dette var en utrolig koselig kveld, og det varmet veldig å se hvor glade og takknemlige de ble av å få en liten
julehilsen.

Romjulsfest
I romjula arrangerte Sande Bygdeungdomslag
fest med hattetema.
Av: Martine Lærum Olsen

28. Desember arrangerte Sande BU romjulsfest på
Sande Kommunelokale. Det var godt oppmøte, og vi
fikk se veldig mange kreative hatter iløpet av kvelden.
Det var gøy å se at det var så mange som tok seg
bryet til å ta på seg en morsom hatt, for stemningens
skyld. Det var også kiosk med salg av mat under
festen.
Vi er glade for at så mange flotte ungdommer ville
være med å bidra til en super romjulsfest!
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Østafjellscup
Første helga i november arrangerte Buskerud BU
tevlingsdagen Østafjellscup, og dette kommer
med stor sannsynlighet til å bli en tradisjon.
Av: Ragnhild Meland

Denne tevlingsdagen er for de tre fylkeslagene som
ligger østafjells, nemlig Vestfold, Telemark og Buskerud. Østafjellscupen ble avsluttet med jubileumsbankett for å feire Norges Bygdeungdomslag sine 70 år.
Tevlingsdag
- Det var god deltakelse, til tross for at det kom en
del snø, og flere av deltakerne som hadde varslet at
de skulle komme fikk brøyteoppdrag og måtte melde
avbud, forteller leder i Buskerud BU, Torgeir Jorde.

Østafjellscupen ble arrangert på Saggrenda videregående skole på Kongsberg. På lørdag ble det avholdt
fem tevlinger: Motorsag (lag), vill villmark, kryddertevling, maskinsøm og tautrekking.
Bankett med jubileumstema
Etter at tevlingene var over på lørdag var det klart for
premieutdeling etterfulgt av jubileumsbankett, middag
og fest.
- Helga var absolutt en suksess, og vi satser nå på at
dette skal bli en tradisjon hvor fylkeslagene bytter på
å ha arrangøransvar, forteller Jorde videre.

16

VBU-NYTT

Fylkesstyret på hyttetur
Helga 6. - 8. Januar var fylkesstyret på hyttetur for
å planlegge årsmøte i Vestfold BU.
Av: Kathrine Skaug

Fredag ettermiddag var vi ti stykker fra fylkesstyret
som kjørte i snøstormen på hyttetur til Kongsberg.
Da klokka bikket åtte på kvelden var vi framme,
og det var bare å komme seg inn i hytta for å fyre i
ovnen. Videre satte vi i gang med kveldsmaten, som
ble hjemmelaget pizza. Resten av kvelden bydde på
kortspill og musikk.
Lørdag formiddag var det klart for frokost, før vi satte
i gang med styremøte. Med bare en liten måned til
årsmøte var det viktig å ferdigstille saker, samt å finne
vår favoritt som har bidratt mye i løpet av 2016 og
som fortjener tittelen “årets VBU’er”. (Dette er selvsagt en hemmelighet frem til årsmøte). Etter flere timer med møte ble det brettspill med “ryktet går”, hvor

latteren gikk rundt bordet. På kvelden var det tid for å
lage finnbiff til middag, mens andre var ute og testet
akebakken. Man blir vel aldri for gammel til å ake?
Det ble en hyggelig og sosial helg med fylkesstyret på
hyttetur!

Hegdahl Skog AS
E-post: post@hegdahlskog.no
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Grillfest for styrene i Vestfold
13. Januar ble det arrangert grillkveld for styrene
i Vestfold.
Av: Kathrine Skaug

Fredag 13. Januar var det duket for grillkveld for alle
lokallagsstyrene og fylkesstyret i Vestfold. Re Bygdeungdomslag stilte som arrangører, og hadde stelt i
stand til en hyggelig og sosial kveld.
I åttetiden på kvelden begynte moroa, og bygdeungdom fra hele Vestfold var på plass i grillhytta til Christian Apeness. Med kald temperatur ute, var det godt
å få sitte inne i varmen med bålpanne. Det ble servert
pølser til sultne ungdom, og kvelden besto ellers av
prating og sang til de sene nattetimer.
Lokallagsstyrene og fylkesstyret jobber hele året for
at ungdom på bygda skal få et godt og variert tilbud
av aktiviteter. Derfor er det hyggelig å kunne samles
til en kveld med sosialt og moro, og møte igjen venner og kjente. Ikke minst er det fint å kunne feire den
innsatsen man gjør i løpet av styreåret.

18

www.dialecta.no

w.dialecta.no

VBU-NYTT

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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