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Lederen har ordet
Det vårast i Vestfold, og som vanleg er det full fart i bygdeungdomslaget også på denna tida av året. I februar
hadde me årsmøte i fylkeslaget. Der hadde me opp ei
rekke interessante saker og alle årsmøteformalitetar
som for eksempel regnskap, årsmelding, arbeidsplan
og budsjett. Det blei også valgt eit nytt styre, og eg vil
få takke for tilliten til å gå på mitt tredje år som fylkesleiar. Det har vore vanvittig lærerikt og moro. Også i år
har eg med meg ein kjempegjeng i fylkesstyret, og eg
ser i iallfall veldig fram til årets begivenhetar.
I skrivande stund er det Vestfoldmesterskapet som er
rett rundt hjørnet. Her skal det tevlast til den store gullmedalje på dagtid, i både borddekking, traktorkjøring,
kokkekamp og motorsag. Når sola gjeng ned, og kvelden melder sin ankomst, dreg me i god tradisjon i gang
ein skikkeleg bygdefest.
Det nærmar seg veldig fort at me i Vestfold skal ynskje
bygdeungdommar frå heile landet velkomne til Hof.
Landstevnet er i veke 29, men sett av både veke 28
og 30, for det er mykje som skal gjerast rundt eit så
stort arrangement. Eg er sikker på at landstevnet blir
kallbra i år også.
Før det er klart for landstevnet, så inviterar Sande Bygdeungdomslag til sommarstevne. Kva er vel betre oppvarming til landstevnet, enn ei helg på sommarstevne?
Eg gledar meg i alle fall! Ta turen du au!
Så vil eg bare ynskje god lesing. Me snakkast
Jon Olav Svartdal
Utgiver:
Vestfold BU
Gjennestadtunet, hus C, 3160 Stokke
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Kathrine Skaug,
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Vestfoldmesterskap 2019!
Årets Vestfoldmesterskap ble arrangert lørdag 13.april
på Ramnes Barneskole. Arrangør var Re Bygdeungdomslag, som samlet en god gjeng til tevlinger, strålende vær, vafler og sosialt.
Tekst: Maren Kirstine Andvik
Foto: Maren Kirstine Andvik og Kathrine Skaug

Det var fire forskjellige tevlinger som skulle
konkurreres i:
• Motorsag - STIHL-cup
• Traktor-Redskap-Trygghet
• Borddekking
• Kokkekamp
I motorsagtevlinga deltok åtte “seniorer”, som tells
fra året du fyller 21. Noen hadde ikke tatt i motorsaga
siden Landsstevnet i Østfold i fjor sommer, mens
andre hadde brukt den litt mer siden. Alle var flinke og
begynner å bli klare for å tevle på Landsstevnet i Hof
til sommeren. De var gjennom øvelser der presisjon,
sverdsnu, kvisting og sikkerhet er gjeldende faktorer.
I Traktor-Redskap-Trygghet deltok tre junior-gutter og
syv seniorer, både jenter og gutter. Her skulle deltakerne tevle i presisjonsøvelser som rygging i vendegrind, rygging på planke, koble på redskap, flytte og
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stable paller med oljefat. Med utfordrende oppgaver,
klarte likevel alle dette med glans!
I borddekking var det to som tevlet, og tema var påske. Vi sto igjen med to ganske forskjellige og kreative
sluttresultater, men de var fine begge to og pallplass
ble det på begge.
Kokkekamp var siste tevling ut, og hele seks lag var
påmeldt. Et junior og fem seniorlag. I kokkekamp
tevler to og to sammen, og det var god blanding av
begge kjønn som deltok. Hjemmelagde fiskepinner
med poteter, raspa gulrøtter og agurksalat sto på menyen. Sluttresultatet ble forskjellig både på smak og
utseende, men alle fiskepinnene ble gode og vellykket - selv om mange aldri hadde gjort dette helt uten
oppskrift.
Vi i Re Bygdeungdomslag var veldig fornøyde etter
et godt gjennomført Vestfoldmesterskap, med flinke
tevlere og dommere. Vi vil takke bedrifter som stilte
opp til arrangementet!
Etter tevlingene arrangerte vi fest på Vonheim i Fon
på kvelden. Dette ble vellykket med flotte ungdom og
flinke vakter som stiller opp fra lokalmiljøet.
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Resultater
STIHL-cup, senior
1. Joachim Røed Hansen
2. Carl-Henrik Gjelstad
3. Tomas Hesby
STIHL-cup, damer
1. Anne-Helene Sommerstad
Bruserud
TRT, senior
1. Håvard Bække
2. Joachim Røed Hansen
3. Tomas Hesby
TRT, junior
1. Georg Enerhaugen
2. Ole-Gunnar Rød
3. Kristian Bettum

STIHL-Cup, senior.

STIHL-Cup, damer.

TRT, senior.

TRT, junior.

Kokkekamp, senior.

Kokkekamp, junior

Borddekking
1. Tonje Skaug
2. Jon Olav Svartdal
Kokkekamp, senior
1. Håvard Bække og Lars Helge
Kalmoe
2. Karina Skjauff og Kathrine
Skaug
3. Tonje Skaug og Camilla
Vaaden
Kokkekamp, junior
1. Martin Haugerud og
Johanne Elida Kalager

Borddekking.
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Årsmøte og hyllest til prisvinnere!
Lørdag 9.februar ble Årsmøtet i Vestfold Bygdeungdomslag holdt. Det ble feiring av medlemstall, kåring av
prisvinneren og diskusjon i spennende saker.
Tekst og foto: Kathrine Skaug

Vi er allerede godt inne i det nye BU-året, og velkommen skal du være! Lørdag 9.februar samlet vi engasjerte bygdeungdom fra hele Vestfold til en morsom,
lærerik, sosial og noe slitsom dag.
Det ble debatt om spennende saker vi har foran oss
i år, og mange tok turen opp på talerstolen for å dele
sine meninger. Dette er viktig for at Vestfold Bygdeungdomslag utvikles, og at alle meninger blir hørt og
sett. Med et medlemstall for 2018 på hele 761 medlemmer, måtte vi også i år feire med kake.
I tillegg delte vi for første gang ut hele fire priser!
Verveprisen
Prisen gikk i år til Stokke og Andebu Bygdeungdomslag. Ikke uten grunn med sine hele 268 medlemmer, og en medlemsvekst på 27% fra fjoråret.
VBUs bygdepolitiske utmerkelse
Prisen gikk til Sande Bygdeungdomslag. Lokallaget
har arrangert utallig mange aktiviteter tilknyttet bygdepolitikk i året som har gått, samarbeider godt med
både lokalavis, bondelag og bygdekvinnelag.

Infoprisen.

Bygdepolitisk utmerkelse.

Verveprisen.

Årets VBU’er.
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Infoprisen
Prisen går til en infoleder i et lokallag som har gjort
en iherdig jobb for å profilere bygdeungdomslaget både fra lokallaget sine aktiviteter, fylket og sentralt.
Jacqueline Krögerrecklenfort fra Botne & Hillestad
Bygdeungdomslag fikk i år med seg tittelen.

nok å gjøre fra før så finner han alltid plass til BU i sin
hverdag, beskriver Jon Olav Svartdal under utdelingen.

Årets VBUer
Tittelen går til en bygdeungdom som har utmerket
seg ekstra i året som har gått. Prisen gikk i år til CarlHenrik Gjelstad fra Botne og Hillestad BU.
- Årets VBUer går til en person som stiller opp for
fylkeslaget og har utviklet lokallaget sitt i en svært
positiv retning. Han har ledet komiteen for et vel gjennomført sommerstevne i 2018, og om han ikke har

Planlegging av sommerens store
eventyr!
16 og 17. februar arrangerte Hovedkomiteen for Landsstevne 2019 nemndshelg for videre planlegging.
Tekst og foto: Kathrine Skaug

Hva er Landsstevne uten en engasjert gjeng med dugnadsvillige bygdeungdom? Jo, det skal jeg fortelle deg! Dessverre ville vi nok vært foruten
det årlige, største arrangementet i Norges Bygdeungdomslag…. Heldigvis er ikke det tilfelle!
Gjengen som står ansvarlig for at hele Landsstevne blir en vellykket og
morsom uke for kanskje to tusen deltakere - har jammen ikke en høyere
gjennomsnittsalder enn 23 år. De tolv engasjerte personene i hovedkomiteen samlet hver sine nemnder i Hof, akkurat hvor fargerike campingvogner triller ut på et jorde om få uker.
Alle nemndene har hatt mer nok å planlegge i tiden før Landsstevne, og
fortsatt gjenstår de siste brikkene. Årsmøte, årsmøtefest, spons, tevlinger, konserter, kiosk, frivillige, teknisk, dugnad og utforming av leiren
er flere av tingene som skulle planlegges helt ned til den minste detalj i
løpet av helga.
Både store og små var på plass, og lørdagskvelden var det sosialt opplegg med god middag fra forpleiningsnemnda.
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Landsstevne 2019, 16. - 21. juli
Av: Kathrine Skaug

Hva er NBUs Landsstevne?
NBUs Landsstevne er Norges Bygdeungdomslag
sitt største årlige arrangement, som samler en stor
gjeng bygdeungdom fra landets kriker og kroker. Hele
uka byr på nye venner, tevlinger, aktiviteter, konserter, campingliv og godt samhold. De aller fleste som
deltar er mellom 16 og 30 år, og reiser som oftest
igjen år etter år. Det fine med Landsstevne er at vi får
vist frem hele Norge, ved at arrangementet finner ny
plass hvert år. Med andre ord er dette ei uke du ikke
vil gå glipp av!
Hvor er Landsstevne i år?
Etter 20 år er det tiden for at Landsstevne finner
Vestfold igjen. Hof skal fylles med campingvogner og
kjente artister i uke 29. Allerede mandag uke 28 triller
de første vognene på plass, for alt skal rigges klart til
campen fylles 16.juli.
Tevlinger
Hele uka kan du delta på tevlinger som passer for alle
og enhver - erfaren eller nybegynner. Du kan blant
annet delta i hele åtte NM-titler. Her er alt fra traktorkjøring og mopedkjøring til spekematanretning og
borddekking.
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Bli kjent med lederen for Landsstevne
2019, Inger-Martha Skjelland
Kan du fortelle litt om deg selv?
Jeg er ei jente på 25 år, som er født og oppvokst i
Andebu. Nå studerer jeg en master i lærerutdanning,
med fordypning i norsk. I tillegg har jeg helgestilling
på Andebu bo- og behandlingssenter. Bor på en gård
i Høyjord sammen med samboeren min, der driver vi
med ammekuer og snart slaktegris også. Er selvsagt
også veldig engasjert i bygdeungdomslaget og har
vært det i mange år.
Hvor mange Landsstevner har du vært på?
Jeg var på mitt første Landsstevne i 2010. Den gangen var det i Trøgstad i Østfold. Da blei jeg mildt sagt
bitt av basillen og har vært med hvert år siden. Det
blir ni landsstevner til nå, og jeg synes selvfølgelig at
det er veldig stas å feire det 10. Landsstevnet med å
arrangere det selv!
Hvilket Landsstevne er favoritt?
Alle landsstevner er min favoritt! Men, allikevel var
Inderøy i 2013 en spesielt fin opplevelse. Det var
så sterkt samhold i Vestfoldgjengen og vi hadde det
innmari gøy! Til høsten regner jeg med at LS2019 i
Vestfold blir en soleklar favoritt.

et landsstevne akkurat sånn jeg vil at det skal være.
Også lærer jeg vanvittig mye om kommunikasjon,
lederskap og ikke minst masse om meg selv. Men,
det aller beste er definivt å jobbe sammen med gode
venner og flinke folk!
Hvilke utfordringer har du møtt på underveis?
I hovedkomiteen møter vi egentlig på store og små
utfordringer hele veien. Alt fra å fylle opp hovedkomiteen til å sørge for nok dopapir kan by på en utfordring! Men, det er bare gøy og vi klarer alltid å finne
en løsning på det som måtte dukke opp.
Nevn noe deltakerne kan forvente seg i år?
Da vil jeg nevne bra konserter, god mat og god stemning. Det er ikke så mye som er nytt av året, for det er
jo ingen vits å endre på noe som fungerer!
Hvorfor skal man stille opp som frivillig?
For det første kan man jo spare litt penger på billett,
dersom man jobber mange nok timer. Allikevel vil jeg
påstå at det å jobbe for noe som er litt større enn seg
selv og være med på å få til ting sammen med norges
største og beste vennegjeng er enda bedre! Det ligger informasjon om hvordan man melder seg som
frivillig på facebooksida vår og jeg håper at medlemmene i Vestfold er skikkelig gira på å få til kjempearrangement!

Beskriv Landsstevne med fem ord:
Samhold, stemning, tevling, dugnad og sommer!
Hva er det beste med å være leder for Landsstevnekomiteen?
Det er veldig mye som er bra med å være leder for
hovedkomiteen. For det første er veldig fint å lage

Inger-Martha Skjelland.
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Sommerstevne!
Den 14.-16.juni er det duket for Sommerstevnet i Vestfold Bygdeungdomslag, og denne gangen er det Sande
Bygdeungdomslag som arrangør.
Tekst: Line Johannessen
Foto: Sande Bygdeungdomslag

Stevnet holdes på Leersbrygga. Her er det 500 meter
til nærmeste butikk og 200 meter til nærmeste badeplass.
Konserter
Fredag er det vår lokale trubadur, Sondre Bamrud
som står for musikken. På lørdag blir det åpen fest
med roSti.
Tevlinger
De ulike tevlingene man kan delta i er eksteriørbedømming av sau, spenna gæærn, blomsterdekorering, kulturmønstring, quiz og swing.
Påmelding til tevlinger skjer til Håvard Bække på tlf.:
955 51 874. Påmeldingsfrist 1.juni.
Bli med på ei kjempehelg i Sande med mye moro
i vente!
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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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Meninger
Hvorfor er levende bygder viktig?
Uttale vedtatt på Vestfold Bygdeungdomslag sitt årsmøte
Tekst: Magnus Rød, Mathias Lien Nordhaug, Håkon Landsverk, Ole Henrik Apenes og Pål Agnar Tveitan
Foto: Kathrine Skaug

Foredlingsbedrifter legges ned, fisken blir sendt til
Kina for bearbeiding, tømmerstokker blir skipet ut
av landet ubearbeidet. Urbaniseringen øker i takt
med at den norske befolkningens psykiske helse blir
dårligere. Vi lever i et samfunn hvor alt kan kjøpes for
penger. Tjenester, råvarer og andre produkter er tilgjengelig hele tiden og innenfor rimelig avstand for de
fleste av oss. At tilbudene er innenfor rimelig avstand
er et resultat av levende bygder. Det norske bygdesamfunnet er bygd opp som reisverket i en bygning.
Hvis man tar bort for mange deler kollapser reisverket. Med andre ord er det viktig at samfunnsmaskineriet «ruller» og det er det kun vi som befolkning som
kan bidra til. Norge som selvstendig nasjon er helt
avhengig av verdiskapningen som skjer ute i distriktene. For det første leverer primærnæringene varer
som i en krisesituasjon er mer verdt enn penger.
Gjennom å sikre lønnsomhet i primær- og sekundærnæringene vil livsviktig kunnskap om utnyttelse av naturressurser videreføres og utvikles. Et samfunn med
høy grad av selvforsyning er et mer robust samfunn
enn et samfunn kun basert på vareimport.
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En annen viktig grunn er at primærnæringene leverer
råvarer til en foredlingsindustri som innehar mange
arbeidsplasser. Dette er viktige grunner for at vi i
Vestfold Bygdeungdomslag stadig setter fokus på
levende bygder. Bygdene må være attraktive for folk
og bo i.
Levende bygder kan vi oppnå ved å ha aktive primærnæringer og aktive foredlingsbedrifter for råvarene.
Oppegående primær- og sekundærnæringer gir igjen
et næringsgrunnlag for det moderne samfunnet. Disse grunnene er tungtveiende om vi skal ha levende
bygder. For at bygder skal leve må det være folk som
bor og virker der. Da må vi opprettholde tollvern og
bruke politiske virkemidler som fremmer produksjon
av råvarer og foredling av disse i Norge.
Mange tenker kanskje at landbrukssubsidier er et
pengesluk og lite nyttige, men hvis vi ser nærmere på
hva de faktisk genererer, så bør en kanskje tenke seg
om en gang til. Det sørger for at bygdene lever og
at mange i jordbruket og foredlingsindustrien faktisk
har en jobb å gå til så det blir mulig å forsørge seg og
sine, samt betale skatt til staten. Subsidiene bidrar
også til å bevare og utvikle livsviktig kunnskap om å
dyrke jord som vi kan få bruk for i en krisesituasjon og
for å brødfø en stadig voksende befolkning. Vestfold
Bygdeungdomslag mener at aktive primærnæringer
og sekundærnæringer er mye mer enn bare varene
som blir produsert. Med andre ord sats på norske
råvarer, foredlet i Norge. Det har en mye større verdi
enn akkurat bare det du betaler for det!
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Vi trenger fakta om vindmøller!
Illustrasjonsfoto

Tekst: Magnus Rød

NVE la mandag 1. april frem en rapport som peker
ut områder de ser som best egnet for vindkraftutbygging i Norge. Et av disse områdene ligger på grensen
mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Utbygging
av vindkraft har vist seg å være en debatt som engasjerer mange. Vi vil her belyse en rekke spørsmål vi
mener er relevante for denne debatten.
Skal vi fortsette å bruke like mye energi som i dag, må
vi finne andre energikilder enn olje, kull og gass. Uten
tvil er vindkraftverk et inngrep i naturen. Derfor må det
vurderes nøye hvor vindmøllene eventuelt skal settes
opp. Her er det både lokale og nasjonale interesser
som må ivaretas.
Norge har i mange år hatt en stor del av kraftproduksjonen sin basert på vannkraft med et lovverk som
sikrer at de norske vannkraftsresursene blir holdt på
norske hender, så hele det norske folk nyter godt av
inntektene. Vil et tilsvarende lovverk gjelde for vindkraft?
Et annet relevant spørsmål er hvor lang tid en vindmølle må produsere strøm før den har «gjort opp» for
klimaavtrykket det er å produsere og montere den?
Dette er det viktig å finne gode svar på, slik at vi ser
hvor klimavennlige vindmøller egentlig er.
Strømmen som blir produsert, hvor skal den selges?
Skaffer den deg og meg som forbrukere billig strøm i
Norge eller skal den eksporteres?

Så vil jeg stille med spørsmålet; Hva vil eventuelle
vindmøller som skal bygges og driftes en gang i
fremtiden generere av verdier og arbeidsplasser for
lokalsamfunnet?
Dette er noen av spørsmålene vi i Vestfold Bygdeungdomslag umiddelbart stiller oss rundt vindkraftutbygging. Det er mange sider og mange interesser i
en slik sak. Vi mener det er viktig at så mange sider,
spørsmål og løsninger som mulig blir vurdert før det
gis konsesjon for utbygging av vindkraft.
Folkens! Nå må vi bruke høringen fra NVE til å gi våre
innspill i denne debatten. Vi mener det er viktig å møte
debatten med et åpent sinn og la fakta, kunnskap og
lokale interesser veie tungt når det skal tas avgjørelser i saker som omhandler vindkraftspørsmålet.

BU på Beredskapsdagen 2019!
Landbruket var godt representert da Beredskapsdagen 2019 ble arrangert på Bakkenteigen 11.april 2019.
Bygdepolitisk nestleder, Magnus Rød stilte fra Vestfold
Bygdeungdomslag.
Tekst og foto: Vestfold Bondelag

De 230 deltakerne, og forbipasserende studenter fikk
klar beskjed fra både talerstolen og på vår egen stand

om at norsk landbruk, bønder og levende bygder er
viktig for vår beredskap.
Vi fikk mange gode samtaler på standen som Vestfold
Bondelag, Vestfold Bygdeungdomslag og Sikringsradioen hadde sammen. Vi håper så mange som mulig
fikk med seg budskapet om at: Norsk landbruk gir
levende lokalsamfunn i hele landet, mat underveis og
stor verdiskaping “i fredstid”.
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Fylkesstyret på vårkurs!
Helga 15. - 17.mars reiste fylkesstyret på vårkurs, for å
få opplæring i vervene sine og hvordan drive en organisasjon.
Tekst: Kathrine Skaug
Foto: Eryk Oskar Swiergon

Vårkurs, ja hva er egentlig det?
Hvert år i midten av mars, samles de mest engasjerte
bygdeungdommene her til lands seg. De har tatt på
seg et frivillig verv enten i sentralstyret eller fylkesstyret i Norges Bygdeungdomslag. Méd denne helga er
også våre fem ansatte i organisasjonen.
Det viktigste som skjer i vårkurs-helga er at tillitsvalgte i fylkesstyrene får den opplæringen de trenger.
Dette for å drive godt organisasjonsarbeid hjemme
i fylket sitt, som senere skal videreformidles til over
hundre lokallag spredt rundt i landet.
Veien fra BU til Stortinget
I år gikk turen til Thorbjørnrud hotell i Jevnaker. Vi var
ni Vestfoldinger som reiste oppover fredag formiddag,
for en lærerik og sosial helg i møte. Stortingspolitiker
og BUer, Marit Strand åpnet hele kurshelga med et
foredrag om mulighetene vi som organisasjon har
innen politikk. Det at våre meninger og saker kan bli
mer synlige når vi er flere sammen, og påvirkningskraften blir større og sett.
Videre ble alle delt i særdeler, slik at alle kan få
opplæring i det man selv skal jobbe med det neste
året. Kursene som blir holdt er i leder - organisatorisk
nestleder - bygdepolitisk nestleder - økonomi - informasjon - tevling - kultur og aktivitet - lagsutvikling.

Et bredt spekter med kortkurs
I tillegg til å lære om det å være styremedlem, tilbys
det hvert år et godt utvalg av kortkurs innen ulike
sjangre.
Blant annet var det foredrag om landbrukssamvirke,
hvordan redde miljøet og hvordan vi skal håndtere
media. Mental helse ungdom holdt et kortkurs om
psykisk helse. Hva dreier egentlig psykisk helse seg
om, hva skal man gjøre når man mistenker at noen
sliter psykisk og hva slags tegn tilsier at vi bør oppsøke hjelp?
Politiet var også tilstede for å snakke om vakt og
rusmidler. Jan Erik Bresil jobber med narkotika i
politiet, og lærte oss om ulike kategorier av rusmidler
som finnes - hvilke symptomer og faren har av de
ulike. Vi har nulltoleranse for bruk av narkotika på
arrangementer i NBU, og lærte derfor om handling
ved mistanker om bruk og hvordan politiet jobber med
slike saker.
Hele norges bygdeungdom samlet
Aller viktigst denne helga er kanskje det å kunne dele
erfaringer seg imellom, på tvers av fylkene. Derfor er
det alltid lagt opp til sosialt samvær både fredag og
lørdag kveld.
Fredag var det bli-kjent-opplegg på tvers av fylker
og særdeler, hvor vi skulle teste både smaksløker,
balanse, hurtighet, logikk og konkurranseinstinktet.
Lørdag ble det holdt bankett med fire retters middag,
taler og allsang, som avsluttet med polonese gjennom
hotellet.
Tusen takk for en fin helg!
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Bowling og
pizza!

Medlemsstafett!

Tirsdag 5.mars hadde vi i fylkesstyret bli-kjent-kveld
med bowling og pizza.
Tekst og foto: Kathrine Skaug

Med et nytt styre på plass i Vestfold Bygdeungdomslag, er det viktig å bli kjent også utenfor møter.
Skal vi kunne diskutere og debattere om viktige saker
i fylket, er det å kjenne hverandre og bli varme i trøya
en god faktor. På dette punktet kom vi hvertfall ett
steg videre, da vi spesielt fikk se konkurranseinstinktet til hverandre.
En god blanding av ferdighetsnivå i bowling kan vi si her alt fra null treff fire runder på rad til flere strike på
rad. Moro hadde vi det uansett på Kilden i Tønsberg.
Kvelden ble avsluttet med pizza og sosialt!

Hvem er du?
Maren Kalager, 20 år og bor i Hillestad.
Hva studerer/jobber du med?
Jeg er lærling som helsefagarbeider.
Hvor lenge har du vært medlem i NBU, og
hvorfor ble du medlem den gang?
Har vært medlem siden jeg ble 16 år, og meldte
meg inn i BU fordi jeg kjente mange av de eldre
som var med. Og syns det var veldig gøy å
være med på det sosiale, og samholdet.
Hvorfor skal folk melde seg inn i NBU?
Jeg syns alle burde melde seg inn i NBU fordi
det er utrolig sosialt og mye morsomt som
skjer!
Hvis du skal beskrive NBU med tre ord hvilke vil du bruke?
Bygdefest, samhold og venner.
Spørsmål fra forrige runde, Joachim Røed
Hansen: Er 2019 året du tevler TRT og John
Deere-cup på Landsstevne?
Det er mye mulig - men tiden vil vise!
Hvem ønsker du å utfordre til neste medlem
stafett og hvilke spørsmål vil du stille vedkommende?
Jeg sender utfordringen videre til
Johanne Kalager, og lurer på: -Blir det egen
campingvogn på landsstevnet eller hos
noen tilfeldige i år igjen?
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Lågendalen:

Et siste farvel med årets vinter?
Strålende vårvær og blide bygdeungdom var det hvertfall! Vi koste oss på ake- og skidag med Lågendalen
Bygdeungdomslag lørdag 23.mars.
Tekst og foto: Kathrine Skaug

Det er god stemning og latteren sitter løst rundt
bålpanna i gapahuken. Vi befinner oss noen hundre
meter opp i skogen, rettere sagt i Borgen skianlegg i
Svarstad. Bare for få timer siden er langrennsløypene
og akebakken nypreppa og klart til bruk.

Akematter, rattkjelker og ski er pakket med, og en
god runde over kulene i akebakken hører til. Aking er
vel noe man aldri kan bli for gammel til? Gjengen som
var på plass herjet og koste seg hvertfall veldig, tross
noen fall og snøsprut som sto i ansiktet.
På bålpanna varmes pølser og pinnebrød, for et skikkelig turmåltid med bygdas ivrige og aktive ungdom.
En skikkelig forsmak på våren, og kanskje et siste
farvel med årets vinter? Takk for oppmøte og en hyggelig sammenkomst!
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Botne & Hillestad:

Kvikk lunsj og tursekken med på fest!
Tekst og foto: Jacqueline Krõgerrecklenfort

Lørdag 23. mars arrangerte vi medlemsfest med tema
Ola Nordmann på Vonheim i Fon. Det var mange
festglade og flotte BU’ere som tok turen innom. Her
hadde flere funnet fram lusekofter, skidresser og den
berømte tursekken med kvikklunsj og skismøring.
Før festen arrangerte vi tevlingen eksteriørbedømming av bil der mange råe biler skulle bedømmes

blant annet etter rånefaktor. Her var det mange ivrige
tevlere og pallplasseringa ble som følge:
1. Plass Jon Olav Svartdal
2. Plass Siri-Christine Dokka Gåsholt
3. Plass Ole Jørgen Rød
Hilsen oss i Botne Hillestad

7 ting du kan gjøre for å minske plastavfallet!
Det er ingen tvil om at plast har viktige anvendelsesområdet, men samtidig er plast blitt et miljøproblem. Det kan ta over 500 år før noen typer
plast brytes ned, og det hersker tvil om plast
faktisk bryter ned totalt i det hele tatt.

4. Unngå engangsposer, -bestikk, -kopper
Bruk handlenett eller sekk når du handler. Kjøp heller
inn nedbrytbare engangstallerkner eller kopper når
du organiserer en fest eller lignende. Ha med egen
termokopp når du kjøper kaffe på farta.

1. Pant flaskene dine
Fem plastflasker er nok til å lage en skijakke! Et tips
er å ha en god drikkeflaske som du kan bruke i lang
tid.

5. Pakk matpakka i bivokspapir eller matboks
Matpakkepapir er en typisk engangsbrukgreie. Plastposen rundt også. Bivokspapir kan du faktisk lage
selv.

2. Vask klær i filterpose
Når tekstiler laget av syntetiske materialer vaskes,
løsner små plastbiter og fraktes ut i naturen gjennom vaskevannet. Et tips er å vaske på kortest mulig
program, hoppe over forvask, ha en kort sentrifugering og vaske på lav temperatur - det sliter mindre på
tøyet, og færre tøyfibre vil havne i havet.

6. Baderomsavfall
Utrolig mye av baderomsavfall havner i toalettet, som
finner veien til havet, vassdrag eller innsjøer. Eksempler er q-tips, linser og sanitærprodukter. Har du lagt
merke til bambustannbørstene som bl.a. Rema 1000
og Meny selger?

3. Vask, tørk og sortér plasten
Plast er et materiale som egner seg svært godt til
gjenvinning. Kun 25 prosent av plast fra husholdninger blir gjenvunnet, og alt for mye havner i restavfall.

7. Kjøp brukt, selg brukt
Trenger du noe nytt? Sjekk apper som Tise, nettsider
som Finn.no eller gå på Fretex og loppemarkeder.
Der kan du finne glemte skatter og spare miljøet for
utslippene som produksjonen av et nytt produkt fører
med seg.
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Sande:

Gårdsbesøk
Tekst og foto: Line Johannessen

2. februar arrangerte Sande og Strøm Landbrukslag
gårdsbesøk for medlemmene i Vestfold Bygdeungdomslag. Turen startet hos Per Øyvin Sola, hvor
medlemmene fikk høre om og se ammeku og sau i
tillegg til info om avl.
Deretter gikk turen videre til Sande Samdrift på
Galleberg. Her driver de med melkeproduksjon, og

medlemmene ble vist et moderne melkefjøs hvor de
bruker melkerobot.
Turen gikk så videre til Per Reese, hvor de viste frem
kornbinger og maskinpark. Her ble det også servert
mat!
Alt i alt en innholdsrik dag med mye lærdom å hente!

Revy i Sande!
Tekst: Line Johannessen

Den årlige revyen deres gikk av stabelen 28.-30.
mars, og da var styremedlemmer fra bygdeungdomslaget på plass. Vi var behjelpelig i salget av snacks
og drikke, og hjalp til med opprydding i etterkant.

I tillegg til et godt samarbeid med Sande og strøm
Landbrukslag og Sande Bygdekvinnelag, har Sande
BU etablert et godt samarbeid med Sanderevyen.

Vi satser på et godt samarbeid også i tiden fremover,
da det snart er duket for store arrangementer i nærområdet.

Styret i Sande Bygdeungdomslag hjalp til under Sanderevyen i slutten av mars.

Hattefest på golfhuset
28. desember arrangerte Sande Bygdeungdomslag hattefest på golfhuset i Sande.
Tekst: Line Johannessen

Her deltok festglade og hattefine mennesker! Stemningen var til å ta og føle på, med kreative hattefasonger. Vi hadde også kiosk med salg av pølser og
slush, noe som er veldig populært. Det så ut til at alle
hadde en fortreffelig aften.

20

Vestfold rundt...

VBU-NYTT

Stokke & Andebu:

Curling
Fredag 8.mars arrangerte Stokke og Andebu Bygdeungdomslag tur til Skien for curling og pizza.
Tekst: Anne Merethe Gjelstad
Foto: Ole Jørgen Rød

I Skien fritidspark er det muligheter for å spille curling,
og fredag 8.mars tok vi turen dit. En gjeng på 6 gutter
spilte curling i fine curlingbukser denne kvelden og
tok seg en tur på Peppes Pizza i Skien etterpå for å
kose seg med litt mat.
Curling er en morsom, men utfordrende sport som
er verdt å prøve seg på ved en senere anledning for
de som ikke fikk muligheten til å være med denne
gangen.

TRT-øving
Tekst: Anne Merethe Gjelstad
Foto: Jon Olav Svartdal

Torsdagskvelden 28.mars var det mulighet for TRTøving på Eiksenteret i Stokke for alle som ønsket.
Dette ble en kveld med øving på ulike øvelser i kjent
TRT-stil og mulighet for å kose seg rundt bålet mellom slaga.
Takk for oppmøte og en fin kveld!

Medlemskveld med
dans og spill
Brettspill og swing sto på
agendaen da det ble arrangert
medlemskveld i Stokke og
Andebu Bygdeungdomslag.
Tekst: Anne Merethe Gjelstad
Foto: Illustrasjonsbilde

Fredag 5.april møtte fjorten ivrige BUere opp på Fjellvang i Stokke for å prate, spille, danse og grille. En
veldig hyggelig kveld med brettspill av ulike sjangre,
hvor man fikk utfordret både hodet, kreativiteten og
konkurranseinstinktet.

20+ fest
Lørdag 23.februar var det tid for å samle de “gamle”
bygdeungdommene til fest og moro.
Tekst: Anne Merethe Gjelstad

Som en stor og populær tradisjon, spilte trubadur
Elling Hem opp til dans på fest i Stokke og Andebu
Bygdeungdomslag. Som alltid sørget han for veldig
god stemning, og gode muligheter for å få svingt seg
på dansegulvet.
En vellykket kveld med allsang, dans og god stemning!

Utover kvelden ble det en tur ut for å grille, og det
hele avsluttet med en runde gjemsel før alle dro hjem
i 23-tiden.
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Bygdeungdommen bretter opp ermene!
Snekring, maling og sosialt samvær var på agendaen,
da Landsstevnekomiteen inviterte til dugnadshelg lørdag 27. og søndag 28.april.
Tekst og foto: Kathrine Skaug

Værmeldinga meldte opptil 50 mm regn et par dager
i forveien, men det stoppet ikke en stor og engasjert
gjeng fra å ta i et tak. Heldigvis endte været en del
bedre enn meldt, og vi var stort sett heldige med opphold store deler av helga.
Handy eller ei, alle til hjelp!
Rundt 50 ungdom møtte opp like utenfor Hvittingfoss,
hvor pallevis med plank ventet på oss. Det skulle snekres moduler til både kiosk, bar og inngangsområdet.
Mange var i sving på denne oppgaven, da det skulle
bæres, brennes plank, sages og snekres sammen.
En annen gjeng sto for ringerunder til aktuelle frivillige
under Landsstevne, som vakter i kiosk, bar og rundt
på leiren/konsertområdet. I tillegg ble flere hundre
naboer i Hof varslet om kommende festival i uke 29.
Grillmat til en sulten dugnadsgjeng!
Forpleiningsnemnda sto for matlaging til alle og enhver. Det ble servert burgere og pølser, med hjemmelaget potetsalat til. Skal energien holde gjennom hele
dagen, er det viktig med litt påfylling.
Landsstevnekomiteen takker så mye for godt
oppmøte!
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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.

Telefon: 908 53 961
www.norgeshus.no

Tlf kontor: 932 15 724
Borgeskogen 41e, 3160 Stokke
E-post: glenn@binorge.no

Tlf 33 36 36 36

Enkelt • Rimelig • Vedlikeholdsfritt

FUTURE
RUNDBUEHALLER VESTFOLD DA
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
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