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Lederen har ordet
Sommeren nærmer seg med stormskritt, og jeg gleder
meg så mye til alt vi har i vente at jeg nesten ikke veit
hvor jeg skal gjøre av meg. Sommerstevnet er jo et av
sommerens største høydepunkt, og jeg har trua på at
årets sommerstevne kommer til å gli rett inn i rekka
av historiske sommerstevner. Lågendalen Bygdeungdomslag har overgått seg selv, og like greit leid hele
Kjærrafossen for anledningen! Aldri har VBUs Sommerstevne blitt arrangert i så fine omgivelser, og allerede der er ramma satt for ei vanvittig helg.
I tillegg så veit vi jo at Lågendalen kan fest, og at de
alltid satser på god planlegging av arrangementer. Og
da sier det seg selv at også tevlingene blir godt gjennomført. Du kan lese mer om sommerstevnet lenger ut
i blandet. Jeg håper å treffe deg der, da skal vi søren
meg ha det gøy!
Etter sommerstevnet følger det selvfølgelig også et
landsstevne, og for meg er dette helt klart årets høydepunkt. Nå har vi venta på detta i snart et år, men
den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! Og
det gjør vi heller ikke i år. Line-upen er klar, og jeg
er imponert over hva Buskerud har fått til. Hellbillies
kunne vi vel gjette oss til at kom, men det blir ikke
noe mindre stas av den grunn. Når jeg i tillegg fikk vite
at det bandet som lagde absolutt mest liv på fjorårets
landsstevne også kommer i år, ble jeg helt i ekstase!
Og denne gangen tar Staysman & Lazz også med seg
Katastrofe. Dette er jo nødt til å bli bra!
Om du er helt ny i Bygdeungdomslaget eller du har
lagt noen landsstevner bak deg, da håper jeg at du tar
turen til Vikersund i uke 29. Dette blir mitt sjette landsstevne, men jeg gleder meg MINST like mye nå, som
jeg gjorde i 2010.

oppfordre alle som blir spurt om å ta på seg et verv til å
svare: Ja, selvfølgelig vil jeg det! Man lærer helt utrolig
mye om både samarbeid og organisasjonsarbeid, og
ikke minst lærer man mye om seg selv.

Sommer betyr også at årsmøtene i lokallagene snart
skal avholdes. Det skal velges nye styrer, og jeg vil
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Sommerstevne
Årets sommerstevne vil finne plass i idylliske
Kjærra Fossepark 19. – 21. juni.
Av: Kathrine Skaug, infoleder i Lågendalen BU
Dette blir en helg fullpakka med aktiviteter, konsert,
tevlinger og MYE moro! Ta med dere noe å sove i,
enten om det campingvogn, kombicamp, telt, lavvo eller andre ting. Griller vil bli fyrt opp både fredag og
lørdag ettermiddag, så her er det bare å ta med seg
grillmat. Frokost både lørdag og søndag er inkludert
i helgepasset. Påmelding skjer via deltaker.no eller i
døra, men vi vil anbefale dere å forhåndsbestille for en
litt billigere pris.
Vi i Lågendalen BU gleder oss masse til å arrangere
sommerstevne for første gang, og tror dette vil bli en
fantastisk helg med flotte bygdeungdom og mye moro!

Her blir stevneplassen.

Håper vi sees i Kjærra!

Flott utsikt fra stevneplassen.

I Stolpehuset vil frokost, de fleste tevlinger og konserten
foregå.
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Dansegulv for å svinge seg litt.
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Fylkesstyret på dypt vann
9. – 10. mai var styrene i Vestfold, Buskerud og Telemark samlet for å planlegge årets landsstevne.
Av: Inger-Martha Skjelland, leder i Vestfold BU

På landsstevne pleier vi å dele leir med Buskerud, og
nå også Telemark. Derfor pleier fylkesstyrene og samles for en hyttetur hver vår, for å planlegge fylkesvors
og alt det andre som hører med. I år var det vår tur
til å være vertsfylke, så vi bestemte oss for å dra til
sjøs og ta med de andre fylkene til Vesle-Kilingen like
utenfor Sande. Etter mange turer frem og tilbake i robåt for å få med seg det som var av mat, bagasje,
buskerudværinger og telemarkingen satte vi oss ned
for å planlegge. Vi er veldig fornøyde med årets valg
av tema, og det kan du lese mer om under «Landsstevne» i dette bladet.
Da alt var planlagt og tilrettelagt spiste vi pizza, før vi
lekte noen runder Pandoras eske for å bli (veldig) kjent
med hverandre. Så bestemte vi oss for å ta årene fatt
og gi ut på tidenes lengste, men allikevel korteste rotur
i manns minne, for å komme oss til den årlige låvefesten i Sande BU. Vi syns det var på sin plass at de
andre fylkesstyrene fikk oppleve en skikkelig BU-fest,
og det fikk de.
Tusen takk for en kjempefin tur, vi gleder oss til å se
hva Buskerud har å by på neste år!
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Medlemsstafett
Hvem er du?
Jeg heter Cathrine Hegdahl, er 18 år gammel og kommer fra Sandefjord.

X

Hva studerer du/jobber med?
Jeg går siste året på studiespesialisering på Sandefjord Videregående Skole.
Hvor lenge har du vært medlem i NBU?
Jeg har vært medlem siden oktober 2014.
Hvorfor meldte du deg inn?
Jeg meldte meg inn fordi jeg ville være med på arrangementer, og ikke minst for å bli kjent med nye mennesker.
Hva er det beste med å være medlem i NBU?
Det er sosialt, og det er et godt miljø hvor alle blir tatt
imot. Det er lett å bli kjent med de andre medlemmene,
noe jeg satte stor pris på da jeg ble medlem.
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord – hvilke vil du
bruke?
Sosialt, inkluderende og gøyalt.
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlemsstafett
og hvilket spørsmål vil du stille vedkommende?
Jeg ønsker å utfordre Pål Christian Larsen, og vil stille
spørsmålet «Om du kunne endre på noe i NBU, hva
ville det vært?»

VM-fest
28. mars var det klart for oppvarming til årets
landsstevne i Vikersund.
Av: Anna Renathe Trollsås, infoleder i Stokke & Andebu BU

Lørdag 28. Mars var det klart for VM-fest på Fjellvang
i Stokke. Kveldens tema var «VM», fordi årets landsstevne i Vikersund har samme tema i sommer. Det ble
derfor en skikkelig oppladning til uke 29!
Det var godt oppmøte og mange fine kostymer for
kvelden, og taket løftet seg nesten da tidligere BU’er
Elling Hem spilte for oss!
Det ble en meget vellykket kveld, og vi gleder oss bare
enda mer til årets landsstevne!
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Vestfoldmesterskap
Lørdag 23. mai ble det for første gang i historien
arrangert Vestfoldmesterskap i BU.
Tekst: Elisabeth Sjue, infoleder i Botne & Hillestad BU
Foto: Dagny Eline Hagen og Henriette Lofstad Johnsen

Tidligere har det hvert år blitt arrangert uttak til landsstevne i Stihl-cup i Mai. Etter årsmøtet i Vestfold Bygdeungdomslag i januar, ble det vedtatt at TRT (Traktor
– Redskap – Trygghet), borddekking og kokkekamp
også skulle være et tilbud. Grunnen til dette er at det
blir mer populært blant medlemmene å tevle, og derfor
er det også viktig å ha mer å tilby medlemmene våre.
Det ble da besluttet på årsmøtet å opprette et nytt arrangement, som fikk navnet «Vestfoldmesterskap».
Lørdag 23. Mai ble det for første gang i historien arrangert et Vestfoldmesterskap, og det var Botne & Hillestad Bygdeungdomslag som fikk æren av å arrangere
tevlingsdagen.
Uttak til Landsstevne
På Landsstevne til Norges Bygdeungdomslag, som arrangeres i Vikersund i uke 29, må man ha deltatt på
Stihl-cup for å få tevlet i motorsag. I tillegg til å tevle
motorsag, er det også uendelig andre tevlingsmuligheter, men det er flere tevlinger vi har kvoter på. Derfor
synes styret i Vestfold BU at det er viktig å arrangere
en tevlingsdag, slik at de med best resultat og er motivert for å tevle får førsteretten på Landsstevne.
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Stort tevlingsengasjement
Det var full aktivitet på Hof Skole fra tidlig på morgenen til sent denne lørdagen. Hele 36 stykker fra ulike
lokallag var påmeldt til tevlingene – både fra Vestfold
og Telemark. Noen var så ivrige at de til og med deltok
på alle fire tevlingene i løpet av dagen.
Kokkekamp var første tevling ut denne lørdagsmorgenen, og her deltok hele åtte lag. Tema for matlagingen
var «vår», og det skulle lages mat til en person – med
en tidsramme på 45 minutter. Alle lagene valgte å lage
en hovedrett eller forrett, i tillegg til dessert. Vi hadde
fått tak i utdannede kokker til å dømme alle rettene, og
de synes selv de ble servert mye god mat.
Borddekking var også en av tevlingene som ble arrangert inne denne dagen. Temaet her var også «vår»,
og det ble pyntet med blomster og bjørkeris. Det ble
dekket etter beste evne og alle deltakerne hadde et
gjennomført bord, som passet til temaet.
Ute i vårværet ble det også tevlet fra tidlig på morgenen til godt utpå dagen med Stihl-cup og TRT. Stihlcup er en publikumsvennlig form for motorsagtevling.
Deltakerne skal utføre fire øvelser i ett – og det er
tid, sikkerhet og presisjon som utgjør poengene. De
fire øvelsene man skulle gjennom er «sverdsnuing»,
«kvisting», «under- og overkapp» og «prestisjonskapping mot plate».
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TRT (Traktor – Redskap – Trygghet) var siste tevlinga
denne dagen, og her tevles det i presisjonskjøring,
teori og sikkerheten rundt bruken av traktor. Tevlerne
skulle gjennom ti øvelser som testet behandlingen deres av traktor og utstyr.
Vellykket vårdag fra morgen
til kveld
Det ble en lang, men vellykket tevledag på Hof skole,
og alle var storfornøyde etter endt dag. Både tevlere
og publikum koste seg ute i vårværet, og alle gjorde en
kjempeinnsats!
Dagen avsluttet med vårfest på Fjellhall i Hillestad. Det
var mange som tok turen for å se igjen kjente BUere.
Det var topp stemning blant bygdeungdommen hele
kvelden med mye dans og moro!

Resultater
Kokkekamp:
1. Gunn Jorunn Sørum og
Pål Agnar Tveitan
2. Inger-Martha Skjelland og
Kjersti Emilie Hagen
3. Ole-Kristian Bruserud og
Anne-Helene Sommerstad
Borddekorering:
1. Inger-Martha Skjelland
2. Johanne Torheim
3. Pål Agnar Tveitan
Traktor – Redskap - Trygghet:
Junior:
1. Jostein Pettersen Røisgård
2. Øyvind Trollsås
3. Jon Olav Svartdal
Senior:
1. Marius Hotvedt
2. Joachim Røed Hansen
3. Halvor Stavdal
Stihl-cup:
Damer:
1. Anne-Helene Sommerstad
2. Jenny Aske
3. Anne Gina Hvidsten
Herrer, senior:
1. Halvor Stavdal
2. Joachim Røed Hansen
3. Anders Farnes
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Landsstevne
14. – 19. juni arrangeres årets store happening i Vikersundbakken.
Da er det nemlig Landsstevnet i
Norges Bygdeungdomslag.
Av: Kathrine Skaug, infoleder
i Vestfold BU

Landsstevne er NBU sitt største
årlige arrangement, og i løpet av
denne bygdefestivalen vil du få
oppleve tevlinger, konserter, campinglivet og spennende aktiviteter
– samt treffe ungdom fra alle kanter av landet. Og alt dette smalet
på en og samme plass!
Konsertprogrammet er klart, og
i løpet av uken får vi høre kjente
artister som Hellbillies, Staysman
& Lazz med Katastrofe, Frk. Fryd,
Killieburne Brae og Sjuende far i
huset. I tillegg skal det blant annet
tevles i Stihl-cup, spekematanretning, spenna gæær’n, skogtevling, vill villmark, kokkekamp, TRT
og mye mer. Ikke minst skal det
konkurreres i trappeløp opp Vikersundbakken.
De siste årene har vi delt fylkesleir
med Telemark og vertsfylket Buskerud, og det skal vi også i år. For
hvert år har vi også et nytt tema i
leiren. For eksempel var vi vikinger på Hedmarken i 2012, beboere
på gamlehjem i Nord-Trøndelag i
2013, og i fjor feiret vi jul i Akershus.

Årets tema er klart, og vi skal 40-50
år tilbake i tid. Vi skal til ville vesten – og årets tema er BONANZA!
Selvfølgelig skal det rigges til med
episoder av bonanza i leieren på
onsdag ettermiddag/kveld. Vi kjører også i gang med tema på lørdag, og da blir det hattefest.
Mer info om påmelding og program for hele uka på www.landsstevne.no
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Ut på tur, aldri sur
Hver søndag går bygdeungdommen i Vestfold på
tur i skog og mark.
Av: Anna Renathe Trollsås, infoleder i Stokke & Andebu BU

Bygdeungdommen er en aktiv gjeng, og derfor bestemte styret i Stokke og Andebu seg for at de ville gå
mer på tur med den flotte gjengen i Vestfold.
Flotte turområder
Det var et godt grunnlag da det er mange flotte turområder i både Stokke og Andebu. Dessuten er det hvert
år flere oppmerkede turer i Andebu i forbindelse med
«de grønne turene», som de blir kalt. Det ble derfor
bestemt at det skulle bli tilbudt en tur hver søndag fra
1. April til 1. Oktober.
Sosialt og moro
Det har vært godt oppmøte på turene vi har hatt til nå.
Vi har blant annet vært på Askjemvannet, Trollsvann,
Vetantårnet, Holtehedde og Bygdeborgen. Ikke bare
får man rørt litt på kroppen, men man får også gå på
tur sammen med all den flotte bygdeungdommen.
Turene er for alle! Både medlemmer av BU og ikkemedlemmer – unge og voksne. Hvis du ikke allerede
er medlem, finn facebookgruppa vår «Ut på tur med
Stokke og Andebu Bygdeungdomslag» og meld deg
inn! Her blir det lagt ut informasjon om alle turene.
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Vaffeldagen
25. mars var det vaffeldagen, og det ville Stokke &
Andebu BU markere.
Av: Anna Renathe Trollsås, infoleder i Stokke & Andebu BU

Vi ba inn alle bygdeungdommene til film og vaffelspising. Ikke bare overskuddet, men alle inntektene fra
salget gikk til NBUs Malawiprosjekt. Vi samlet inn rett
over 1000 kroner til et godt formål.
Kristian Lunde ble SABU-mester i vaffelspising (13 vafler!!!) og Anna Renathe Trollsås vant filmen, da det
var et lodd per vaffel.
Underveis ble tre bygdeungdommer spurt om tre vaffelspørsmål:
1. Hva er det beste vaffelpålegget du veit om?
2. Hva er det beste du veit og hvorfor er det vafler?
3. Hvor mange vafler tror du at du klarer å spise i
kveld?

Svarene:
Elisabeth Bakken (til venstre)
1. Jordbærsyltetøy
2. Fordi vafler smaker utrolig digg!
3. 4 eller 5, håper jeg.
Lars Helge Kalmoe (i midten)
1. Brunost og jordbærsyltetøy
2. Vafler, fordi det er godt!
3. 17! Neida, 3. Hvis jeg måtte kanskje 6-7
Åse Marit Jorde (til høyre)
1. Gommos mjølkeprim
2. Fordi røra er så godt og det er veldig godt å dyppe
vaffelen i røra!
3. 4!

Instagram-konkurranse
Sommerferien er like rundt hjørnet for
mange, og da synes vi det er på sin
plass med en konkurranse.
Ta bilde av akkurat det DU tenker på
når du hører ordet «SOMMER». Den
som har det beste bildet, vil få en gratis billett til sommerstevnet 19. – 21.
Juni.
Vinneren blir kåret i starten av uke 25!
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Låvefest
Lørdag 9. mai arrangerte Sande Bygdeungdomslag
låvefest.
Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

Sande BU dro i gang en vellykket låvefest i starten av
Mai. Det var godt oppmøte fra alle lokallagene, og ikke
minst ungdommer fra Sande selv. Det ble en flott kveld
med musikk, dans og god stemning – med bygdeungdommer på sitt beste!
Sande BU nådde også endelig målet sitt med å overstige 50 medlemmer. Det har vært et mål i fire år, og
endelig gikk det i oppfyllelse. Sande lover å feire med
en medlemskveld om ikke altfor lenge.
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Trafikklysfest
Lørdag 2. mai arrangerte Lågendalen BU trafikklysfest for alle medlemmer på Åsly.
Av: Kathrine Skaug, infoleder i Vestfold BU

I underkant av hundre bygdeungdom samlet seg på
Åsly for en skikkelig start på Mai. Vi kjørte på med
trafikklys som tema for kvelden, hvor meningen er å
kle seg opp etter sivilstatus. Rødt = opptatt, Orange =
usikker og Grønt = singel. Tidligere har det aldri vært

lettere å se om den kjekkeste gutten eller den søteste
jenta på festen er ledig!
Det var god stemning blant bygdeungdommene fra
start til slutt, med blant annet mye prat og dans. For å
holde på våre litt eldre medlemmer, valgte vi å ha 18
års grense på dette arrangementet.
Vi i styret vil takke for en flott kveld, og håper å se alle
på årets sommerstevne i Kjærra 19. – 21. Juni!

Motorsagkurs
Stokke & Andebu BU arrangerte motorsagkurs for
nybegynnere 11 og 12. april.
Av: Anne-Helene Sommerstad, Stokke & Andebu BU

Stokke & Andebu Bygdeungdomslag vil få flere til å
tevle motorsag. Derfor arrangerte vi et motorsagkurs
for nybegynnere den 11. og 12. April. Vi hadde en
kjempetrivelig helg med masse saging og pølsegrilling.
Utrolig nok var det flere jenter enn gutter som deltok,
noe som lover kjempebra for tevlingsdeltakelsen på
sentrale arrangement.
Med motivasjonen
på topp gleder
Stokke og Andebu BU
seg til å tevle
denne sommeren!
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Medlemskveld med Sande BU
Tirsdag 24. Mars arrangerte Sande BU medlemskveld for deres medlemmer. Hele seksten
stykker møtte opp, ikke verst for lille Sande BU.
Av: Line Jomås, infoleder i Sande BU

På medlemskvelden ble det servert pizza, etterfulgt
med quiz. Det ble vist filmer og bilder av Bygdeungdomslagets begivenheter, som frisket opp minnene til
de gamle medlemmene, og som gav de nye medlemmene mersmak av BU.
Ikke rart vi er glad i BU når det er fylt med så fantastisk ungdom!
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Traktorer – redskap – reservedeler
3178 Våle • Tlf. 33 06 19 10

www.torpmaskin.no
• Takrenner • Stigetrinn • Snøfangere
• Beslag • Taksikring
• Alt innen utvendig blikkenslagerarbeider
• Vi leverer for selvmontering

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

Landbruksentreprenør

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

Tlf 33 36 36 36

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

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

Bildedryss
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