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Lederen har ordet 
Hei alle medlemmer i Vestfold Bygdeungdomslag! 

I skrivende stund sitter jeg stolt, fornøyd og ikke minst 
takknemlig og tenker over BU-året som har gått. Det 
har vært et år fylt helt til randen av god aktivitet, fine 
minner og ikke minst en masse flinke folk som står på 
for Vestfold Bygdeungdomslag hele tida. Summen av 
dissa tinga er at VBU nå er større og bedre enn hva jeg 
har turt å drømme om! 

Styrene i de fem lokallaga våre har lagt ned en helt 
formidabel innsats i år. De bruker lørdagskveldene 
sine på å være vakter, vaske dasser og koke pølser, 
bare for at vi som bor på bygda i Vestfold skal trives 
her vi er. Og de tar ansvar for at noe skjer, fremfor å 
sitte å vente på at noen skal finne på noe for dem. De 
bruker ukedagene på å poppe popcorn til bygdekino, 
sette deiger til bakekvelder og lager quizer til den store 
gullmedalje. Det at det finnes folk som gidder å stå 
på, kombinert med at du som medlem deltar på ar-
rangementene og bidrar til den gode stemninga har 
resultert i at Vestfold Bygdeungdomslag nå, i 2015, har 
et historisk stort medlemstall! Det er helt sjukt for meg 
å tenke på, og jeg tror ikke det finnes superlativer nok 
til å beskrive hvor stolt jeg og resten av fylkesstyret er 
for det. Det vil enda ta noen dager før vi vet akkurat 
hvor mange medlemmer vi ble i 2015, men vi vet at vi 
er fler enn 527, som pleide å være rekorden vår. Det 
var i 1984, i NBUs storhetstid.

Som du kanskje har hørt, pleier vi ofte å kalle oss Nor-
ges største og beste vennegjeng. Det er en påstand 
jeg ennå ikke har hørt noen sette spørsmålstegn ved, 
og det er det heller ingen grunn for at noen skal. Ma-
kan til takhøyde, toleranse og inkludering skal du leite 
lenge for å finne, og det gleder meg at vi fortsatt har 
plass til fler! Vi har tenkt til å stoppe her og kommer til 
å legge alle kluter til for å bli enda større i 2016! 

Den 13. februar avholdes vårt 70. årsmøte på Vonheim 
i Fon, og det markerer starten på et nytt år, og det lig-
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ger an til å bli litt av et år! For det første fyller organi-
sasjonen vår 70 år. Det skal feires med brask og bram, 
og vi skal vise hele Norge at vi er Norges desidert 
sprekeste 70-åring! Jubileet skal feires på mange må-
ter, og gjennom hele året, så det er bare å følge med. 

Årets landsstevne ser også ut til å bli noe man helt 
enkelt ikke kan gå glipp av. Det skal avholdes i Surna-
dal, Møre og Romsdal, i uke 29. Hovedkomiteen der er 
godt i gang med planlegginga og jeg håper du følger 
dem på facebook og har fått med deg hvor sjukt bra 
band de har offentliggjort. Det er litt av en rekke, og det 
aller beste er at vi vet de har fler å komme med! 

Jeg og resten av fylkesstyret gleder oss til det kom-
mende året, og håper at alle våre medlemmer blir med 
oss også i 2016. Tusen takk for året som har gått, og 
alt godt ønskes deg i året som kommer! 

Inger Martha Skjelland
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Høstkurs
Helgen 18. til 20. September arrangerte Vestfold 
Bygdeungdomslag styreverskurs for 70 styremed-
lemmer i lokallagene til Vestfold, Buskerud og 
Telemark. 

Av: Anders Holmøy, Marie Voldbakken, Jonas Weggesrud, 
Asbjørn Tollnes, Juliane Skatrud, Camilla Frogner Pedersen 
og Kathrine Skaug.

I løpet av helga ble det holdt kurs i lederskap, øko-
nomi, info- og mediekurs, samt kurs i tevling og kultur. 
I tillegg har det vært kortkurs i blant annet swing, før-
stehjelp, friluftsliv, sjekketriks og debatteknikk. Kurset 
ble i år holdt på Raulandsakademiet i naturskjønne 
Rauland, med naturskjønne Telemarkstunet som 
nærmeste nabo.

Styrevervsopplæring
Målet med høstkurs er å utdanne flinke styremedlem-
mer, slik at du kan gi et best mulig aktivitetstilbud til 
medlemmene i Bygdeungdomslaget. For eksempel 
ved å sikre best bruk av lagets midler, arrangere best 
mulig arrangement og få informasjon om disse ut til 
medlemmene. Gjennom kurset gir vi også deltakerne 
mye opplæring som kommer til nytte i blant annet 
yrkeslivet. Ting som god møteskikk, evne til å bidra, 
ta ansvar og til å organisere.

Gamle og nye kjente
Fredagen ble brukt til forskjellige aktiviteter for å bli 
bedre kjent på tvers av lokallag og fylker. Det er ek-

stra mange å bli kjent med ettersom Vestfold, Buske-
rud og Telemark samarbeider om kurset. Resten av 
kvelden brukte vi til å være sammen med gamle og 
nye venner.
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Intervju med
kursdeltakerne
1. Hvor mange høstkurs har du vært på?
2. Hva er det beste med høstkurs?
3. Hva er din beste sjekkereplikk/triks? 

Nils Ole Håvardsrud (18), 
Øvre Numedal BU, kulturkurs
1.  To
2. Banketten. Det er sosialt og moro, 

det er stas over det!
3. Hilse og prøve å starte en samtale 

Ole-Kristian Bruserud (22), Re BU,
lederkurs
1. Fem kanskje
2. Å synge høyt under bankettmidda-

gen
3. Jeg sniker meg innpå ei jente bak-

fra, så lukter jeg på håret hennes helt til jeg blir 
ferska. Deretter sier jeg: Håret ditt lukter godt. 
Det funker hver gang! 

Halvor Stavdal (23), Norsjø BU, 
tevlingskurs
1.  Tre
2. Det er en veldig bra bankettmiddag
3. Eeeh…. Jeg bare smiler så pent jeg 

kan! 

Karina Skjauff (20), Re BU, kursholder
for økonomi
1. Dette er mitt første
2. Bankettmiddagen – god mat og god 

stemning!
3. Jeg veit ikke hvor jeg bor, kan jeg bli 

med deg hjem? 

Svein Olav Larsgard (23), 
Hallingdal BU, medhjelper
1.  Fire
2. Det må være nettverksbygginga. 

Man treffer nye folk fra andre lokal-
lag.

3. En swingtur – som pleier å sjarmere ganske godt.

Camilla Frogner Pedersen (22),
Lier BU, infokurs
1. Dette er det første
2. Å lære litt nytt
3. Jeg kan best å jage folk! Hatt 

samme kjæreste i 6 år.

Handelsdag og bankettmiddag
Lørdag ble i hovedsak brukt til kurs, men på formid-
dagen ble det arrangert handelsdag med salg av tra-
disjonelle matretter, håndlagde smykker og tradisjo-
nelle klær. Høydepunktet for mange av deltagerne er 
bankettmiddagen som er på lørdagskvelden. Her blir 
det servert en finere middag med de talene som hører 
med. Det ble buffet med god mat og dessert, før man 
fikk svinge seg på dansegulvet i finstasen.

Søndag gikk til siste innspurt av kurs og evaluering. 
Det ble også holdt kortkurs i blant annet debatteknikk, 
swing, friluftsliv og sjekking. Alt i alt var det en super-
flott helg med fornøyde kursdeltagere og kursholdere. 
Vi gleder oss til neste år! 
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Høstarrangementet
2. – 4. Oktober ble høstens høydepunkt, Høstar-
rangementet arrangert i Mysen i Østfold. Over 30 
Vestfoldinger tok turen over fjorden for å tevle, 
treffe gamle kjente, få nye venner og ha det moro.

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

NBU sitt Høstarrangement arrangeres hvert år, men 
holdes på nye plasser for hvert år. I år var det Østfold 
og Mysen sin tur til å ta imot godt over 400 bygde-
ungdom fra store deler av landet. Overnatting skjedde 
på Eidsberg Ungdomsskole, hvor fylkene blir fordelt 
i klasserom. Godt er det kanskje å slippe kalde og 
fuktige campingvogner på høsten.

Det hele startet fredag formiddag med NM i motor-
sag og maskinmjølking. I løpet av hele helga ble det 
arrangert hele seks Norgesmesterskap – i osteanret-
ning, eksteriørbedømming av sau, bløtkakepynting og 
5 om dagen, i tillegg til de nevnte over. Det var også 
NBU-mesterskap i handyman, friluftsmatch og bygde-
quiz. Det ble dessverre ingen pallplasser med hjem til 
Vestfold, men moro å tevle er det uansett! 

Ikke nok med morsomme tevlinger og aktiviteter på 
dagtid, ble det også konsert både fredag og lørdag 
kveld. Fredag spilte Hantering og Staut opp til dans, 
og mange bygdeungdom var å se i sitt rette element, 
nemlig swing! Denne kvelden var det åpen fest, så 
her kunne alle som ville ta turen for å se hvor moro vi 
har det i Norges Bygdeungdomslag. 

Lørdag kveld var det bankettmiddag med flotte taler, 
sang, mye godt på tallerkenen og i glasset. I tradisjon 
tro var det mange flotte bunader å se, i tillegg til kjoler 
og dresser – så finstasen manglet det ikke på. Det 
ble også polonese i og utenfor Eidsberghallen, før 
Studentstorbandet ved NMBU sørget for mye dans og 
god stemning.

Det ble en vellykket og godt gjennomført helg – og 
stemningen skal det ikke sies noe på, for den var på 
topp fra start til slutt. Vi gleder oss til å se hva Roga-
land har å by på til høsten! 
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Fjellvang Games
Den 17. oktober arrangerte Stokke og Andebu BU 
sitt årlige arrangement Fjellvang Games på lokalet 
Fjellvang i Stokke. Tevlingsprogrammet besto av 
osteanretning og spenna gæærn, før det ble fest 
på kvelden.

Av: Asbjørn Tollnes, infoleder i Stokke og Andebu BU

Den første tevlinga var spenna gæærn som hand-
ler om å være akkurat det. Tevlingen besto denne 
gangen av noen ganske vanlige grener som kims lek, 
hinderløype med pasient på båre og å lage firkant 
med et tau i blinde. 

I tillegg hadde vi noen kreative grener hvor delta-
gerne måtte lage eggedosis i munnen, spurveskyting 
med potetkanon og lage smoothie av tilfeldig trekte 
ingredienser. Med ingredienser som makrell i tomat, 
tabascosaus og kefir ble det gode smoothier, forhå-
pentligvis! Det ble også synkronsvømming i kornhen-
ger. Ha i en presenning og rundt regnet 10 000 liter 
vann fra den lokale brannstasjonen, så kan du drive 
med synkronsvømming året rundt. Veldig flotte, om 
noe korte, oppvisninger fra deltagerne. Om dette skyl-
des mangel på kreativitet eller at det var ca. 4 grader 
i vannet vites ikke.

Etter at gulvet var 
rengjort for smoothie 
og eggedosis, var det 
tid for dagens seriøse 
tevling – osteanretning. 
Dette er en tevling som 
handler om å lage det fineste fatet med ost og grønt. 
Deltagerne får tid til litt planlegging før de får en halv-
time til å anrette selve fatet. I tillegg er det en teoridel 
der de må svare på spørsmål om ost. Tevlingen resul-
terte i mange flotte ostefat som senere ble servert til 
alle som var til stede.

En viktig del av arrangementet Fjellvang Games er 
den påfølgende festen i lokalet. Vi i styret var ganske 
fornøyd med dagen så langt med godt oppmøte på 
tevlingene, men vi hadde ingen aning om hva som 
ventet på festen. Vi oppdaget kjellere vi ikke visste 
fantes på jakt etter flere stoler fordi det kom så mye 
folk. Det eneste negative vi kan finne ved å ha 125 
innbetalte på et lokale som Fjellvang er at det blir litt 
trangt på dansegulvet – men er man i skikkelig dan-
sehumør så klarer man fint å danse tett og det viste 
seg å ikke være noe problem.

Alt i alt er vi i styret veldig fornøyd med både tevlinger 
og fest, og vi gleder oss stort til neste års arrange-
ment. Du kommer vel neste år?



9

VBU-NYTT

Halloween/Bokstavfest
Lørdag 31. oktober arrangerte Lågendalen Bygde-
ungdomslag halloween/bokstavfest på Åsly.

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Siden halloween havnet på en lørdag i år, ville vi i Lå-
gendalen BU samle bygdeungdommen til en skikkelig 
bygdefest.

Vi kjørte på med halloween/bokstavtema, hvor vi fikk 
se mange kreative kostymer av alt fra Mario & Luigi 
til hekser. Kveldens beste kostyme gikk til Lars Helge 
Kalmoe i en flott kudrakt – som fikk med seg t-skjorte 
og noe snax hjem som premie.

Det ble en vellykket kveld med mye dans og god 
stemning til godt over midnatt. Vi i styret sier oss stor-
fornøyde med godt over 130 innbetalte! 

Aksjonsuka
Fredag 30. oktober – søndag 8. november ble aksjonsuka for 2015 holdt. Denne uka er det om 
å gjøre for lokallaga å arrangere mest mulig, og verve nye medlemmer. Aksjonsuka for i fjor 
fikk navnet «Lufta er for alle». I tillegg til arrangementene du kan lese om under, arrangerte 
Stokke og Andebu øl-smaking-kveld for medlemmer over 18 og Sande BU arrangerte med-
lemskveld for sine medlemmer.
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Skævvtur
Søndag 8. november dro Re Bygdeungdomslag i 
gang en god gammaldags «Skævvtur». 

Av: Anders Holmøy, infoleder i Re BU

Siste dagen i aksjonsuka bestemte Re BU seg for å 
ta med bygdeungdommen på skævvtur. Med «lufta er 
for alle» som tema i aksjonsuka passet dette perfekt. 

Tradisjonen tro ble det disket opp med kino på 
Hjerpetjønn midt i aksjonsuka. Som alltid, en sla-
ger!

Av: Ole-Kristian Bruserud, leder i Re BU

Onsdag 4. november hadde Re Bygdeungdomslag 
bestemt at de ville samle hele bygda til en helaften i 
godt selskap. Det var filmen Spy som rullet over lerre-
tet denne høstkvelden. En særdeles god film, fylt med 
spenning og latter.

Likevel blir ikke filmopplevelsen den samme uten 
popcorn og eventyrsjokolade. Re BU stilte med egen 
kiosk, der det også var salg av lodd. Hovedpremien 
denne gangen av selve filmen, til odel og eie. Og 
denne gangen var det Tor Fredrik Bjune som stakk 

Popcorn og Spy

av med størst gevinst. Så om det var noen som ikke 
kunne møte på bygdekino denne gangen, ta kontakt 
med Tor Fredrik.

Aksjonsuka

Det møtte opp 15 turglade ungdommer kl. 13 søndag 
morgen. Gåturen gikk rundt merkedammen og opp til 
Skalhogg, som er en topp hvor man kan se store deler 
av Re kommune og helt over til Østfold. Det ble mat-
pause på Skalhogg med steking av pannekaker, grilling 
og god stemning blant ungdommen i strålende vær.

Alt i alt var det en fin rundtur som mest sannsynlig vil 
bli gjentatt! 
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Lørdag 7. november arrangerte Botne og Hillestad 
BU cowboyfest på Fjellhall.

Av: Juliane Skatrud, infoleder i Botne og Hillestad BU

Yihaaa! Siste helga i aksjonsuka var det klart for den 
årlige cowboyfesten til Botne og Hillestad BU. Stem-
ningen varte fra start til slutt, og alle fikk svingt seg en 
tur på dansegulvet i løpet av kvelden. 

Alle cowboyene kom flott kledd i rutete skjorter, 
cowboyhatt, skinnbukser og noen hadde til og med 
tatt med krutt pistol. Så her var det ingenting å si på 
bekledningen. Vi i styret takker alle for en suveren 
kveld!

Cowboyfest

Medlemsstafett!
Hvem er du? 
Kristina Kråkemo, 25 år fra Svarstad.

Hva studerer du/jobber med? 
Jeg jobber som pleieassistent i Kongsberg kom-
mune.

Hvor lenge har du vært medlem i NBU? 
Jeg blei medlem på Lågendalens julefest i 2013, 
så det blir to år.

Hvorfor meldte du deg inn?
Jeg meldte meg inn for det sosiale, arrangemen-
tene og bli kjent med nye folk!

Hva er det beste med å være medlem i NBU?  
Det beste er selvfølgelig alle de artige folka, men 
også Landsstevne, HA og alle arrangementene vi 
har i VBU. 

Hvis du skal beskrive NBU med tre ord – hvilke 
vil du bruke? 
Sosialt, lærerikt og moro!

Spørsmål fra forrige runde: Om du kunne 
endre på noe i NBU, hva ville det vært?
Det er ikke mye jeg ville endret på, men NBU 
kunne vokst seg enda større og bredt seg over 
hele Norge.

Hvem ønsker du å utfordre til neste medlems-
stafett og hvilket spørsmål vil du stille vedkom-
mende?
Jeg utfordrer Nils Johan Holt. Hva er ditt beste 
BU-minne?

Aksjonsuka
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Instahjørnet
Tagg bildene dine fra arrangement eller 
lignende på Instagram! Bruk #vbunytt el-
ler #vestfoldbu, så kanskje ditt bilde kom-
mer med i neste utgave.#VBUnytt

#vestfoldbu
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O´jul med din glede
Hva er vel ikke bedre enn å starte juleferien med 
en skikkelig BU-fest? 

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Lørdag 19. desember arrangerte Lågendalen Bygde-
ungdomslag julefest på Åsly i Lardal. Det var 18 års 

Julebord
I tradisjon tro ble det arrangert julebord for med-
lemmer lørdag 28. november.

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

I år var det Sande Bygdeungdomslag sin tur til å 
arrangere Vestfold BU sitt årlige julebord. Godt over 
hundre medlemmer samlet seg til bankettmiddag på 
kommunelokalet i Sande, hvor Hof kro og catering 
sto for maten. Det ble servert tradisjonell julemat 
med ribbe, medisterkaker, julepølser og tilbehør, og 
til dessert var det riskrem. Til bankettmiddagen hører 
selvsagt taler, sang og noe godt i glasset med. Fyl-
kesleder Inger-Martha Skjelland sto for herrenes tale 
og leder i Stokke og Andebu, Mathias Lien Nordhaug 
holdt damenes tale. 

grense, men likevel kom det godt over hundre byg-
deungdom innenfor døra denne lørdagskvelden.  DJ 
Dennis Lundhaug sørget for god stemning på danse-
gulvet hele kvelden. Vi hadde også kiosk med salg 
av pølser, en slager for de som ønsker litt nattmat før 
hjemreisen. Ellers var det en fin kveld med mye latter 
fra alle og enhver – som alltid!

Med mye god stemning og latter rundt bordene, var 
det klart for fest etterpå. Det ble live-musikk med 
Solid Ground Band, som blant annet har vært oppvar-
mingsband for Vassendgutane. Disse sørget for mye 
swing-dansing og god stemning resten av kvelden!
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Bakekveld
Torsdag 3. desember arrangerte Lågendalen Byg-
deungdomslag bakekveld.

Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Med bare noen få uker til jul, ville vi i Lågendalen 
arrangere en sosial kveld med baking av julekaker. 
Vi var en liten gjeng, både små og store som dro på 

Eldrebesøk
I jula er det koselig og viktig å glede andre, både 
unge og gamle.

Av: Lars Helge Kalmoe, infoleder i Sande BU

Sande Bygdeungdomslag var på eldrehjemmet på 
Sandetun og ønsket pasienter, brukere og ansatte 
en riktig god jul. Vi hadde med oss pepperkaker og 
havreflarn som vi hadde pakket inn, som en liten 
julegave! I tillegg hadde vi med klementiner til de som 
ville ha. Det er veldig gøy å kunne se at bare et lite 
«hei», et smil og «God jul» kan gjøre så mye med et 
menneske!

skolekjøkkenet på Lardal Ungdomsskole for å gjøre 
unna julebaksten. Det ble baking av ristopper, ko-
kosmakroner og serinakaker, hvor alle fikk med seg 
kaker hjem til jul. 

Med fin julemusikk i bakgrunnen, brus og litt smaks-
prøver ble dette en hyggelig og vellykket kveld.
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Returadresse: Vestfold Bygdeungdomslag, Gjennestadtunet, Hus C, 3160 Stokke

Vi er historiske!
Vestfold Bygdeungdomslag har 
aldri vært flere medlemmer, og 
vi har nå slått rekorden vår på 
hele 527 medlemmer – som vi 
sist var i 1984. Dette kommer 
vi til å feire på årsmøtefesten 
lørdag 13. februar på Vonheim 
i Fon. Ta med deg en venn, så 
blir vi enda fler i Norges største 
vennegjeng!


