NORGES STØRSTE VENNEGJENG

Om ikke alle våre medlemmer blir regnet som dine nærmeste venner, er det heller ikke langt unna. NBU har en
inkluderende medlemsmasse hvor formålet er at du skal
føle deg vel og bli satt pris på. Her er det plass for alle og
alle skal føle seg velkomne. Du kan selvsagt bare møte opp
på fester, tevlinger og aktiviteter, men vi setter også pris på
hvis du ønsker å bidra med noe.

SWINGKURS

Lyst til å lære å danse swing?
Det blir jevnlig arrangert swingkurs
i de ulike lokallag og fylkeslag.
Dette er en fin måte å bli kjent med
nye, samt å få være i aktivitet.
I tillegg er det jo gøy!

SENTRALE

ARRANGEMENTER
NBU har gjennom sine lokallag mange arrangementer
i løpet av året. Sjekk kalenderen på vår nettside eller
med ditt lokallag om hva som skjer der du bor. I tillegg
er det to store landsdekkende arrangement hvert år:
Landsstevne, vår bygdefestival og Høstarrangementet,
vår store tevlingshelg. Disse to arrangementene er det
de ulike fylkeslagene som arrangerer etter som hvor
i landet det finner sted.
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På Landsstevne samles over 2000 ungdommer hvert år
i uke 29. De kommer fra hele landet, og har en flott uke
med tevlinger (konkurranser), konserter, aktiviteter og
mye sosialisering. Dette er en uke du ikke bør gå glipp av,
og må også være Norges billigste festival. Skynd deg og
meld din ankomst ved å kjøpe billett til sommerens
happening. www.landsstevne.no

Når høsten kommer, har du også noe å se frem til, nemlig
det årlige Høstarrangementet. Her er det tre dager med
tevlinger, konserter, utflukter, dans og mye moro som du bør
få med deg. Lørdagen er helgas høydepunkt med bankett for
deltakerne og prisutdeling. www.hostarrangementet.no

EN INKLUDERENDE GJENG
Vi har i dag medlemmer over hele landet, og vi ønsker
at flere skal få oppleve fellesskapet som finnes i Norges
Bygdeungdomslag. Siden stiftelsesmøtet rett etter andre
verdenskrig i 1946, har formålet med NBU vært det samme.
Nemlig å levendegjøre bygda for ungdommen. Vårt mål er
å samle, inkludere og engasjere ungdommer slik at det skal
bli enklere og morsommere å bo i Distrikts-Norge.
Se våre nettsider for hvordan du kan bli medlem.
www.nbu.no/bli-medlem

NYE OG GAMLE TRADISJONER
NBU er en organisasjon som har sine røtter fra bygda og
landbruket. Det er derfor ingen hemmelighet at mange av
våre aktiviteter er farget av dette. Men vi skaper også nye
tradisjoner, og det kan du som medlem bidra med. Kreativitet er velkomment hos oss. Det samme er engasjement
og ansvar. Vær med å forme din egen fremtid til det bedre.

VERDIENE I NORGE SKAPES I DISTRIKTENE

- VI UTDANNER ELEVER TIL
DENNE VERDISKAPNINGEN

LYST TIL Å BLI
NORGESMESTER?
Vi arrangerer ulike tevlinger hvor du kan bli
norgesmester i alt fra bløtkakepynting til
motorsag. Her er det bare å melde seg på.
Tevlinger har en lang tradisjon hos oss.
Kanskje overtar du stafettpinnen etter
foreldre og besteforeldre som
regjerende mestre?

LANDBRUK • AKVAKULTUR • HEST
ENERGI OG MILJØ
val.vgs.no
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«Mat? Ikke noe problem, det er bare å importere det vi trenger ...»

NORSKE LANDBRUKSTENESTER

Det er avgjørende å styrke organisasjoner
Store jordbruksarealer er lagt brakk eller
omdisponert til andre formål. Norge importerer som vil en annen utvikling. Nei til EU kjemper
mot EU-medlemskap og EØS-avtalen.
omkring 60 prosent av maten vi spiser,
og omtrent 70 prosent av denne importen
Meld dere inn i Nei til EU! Send NEITILEU
kommer fra EU. Vi må være beredt på
og navnet iditt
og e-postadresse
til 2090.
hjemmebane! Hvis Norge blir
en
del
av
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På neste telefonregning vil du bli trukket kr 200
felles landbrukspolitikk, vil dette få alvorlige
konsekvenser for norsk matproduksjon sikrar
og
for hovedmedlemskap
i Neii til
EU. Du
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kvalifisert
avløysar
ditt
nærområde.
bosetting i hele landet.
melde deg inn på www.neitileu.no

med og

Vår oppgåve er å levere kvalifisert avløysar ved behov,
enten du er sjuk, treng fri eller sesonghjelp.

NORSKE LANDBRUKSTENESTER

Miljømerket Trykksak
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Sulten på mer kunnskap om GMO?
Meld deg på: nyhetsbrev@gmonettverket.no
Eller les mer på: www.gmonettverket.no

Norges Bygdeungdomslag er en frivillig organisasjon av og for ungdom.

BEST PÅ LEVENDE BYGDER
Telefon: 22 05 48 00
E-post: hei@nbu.no
www.nbu.no

