
  

 

BUL-POSTEN 
MEDLEMSBLAD FOR  

BONDEUNGDOMSLAGET I TROMSØ 

NR. 1 VÅR 2019 

Et minne fra BUL-Posten i 1991. Hva bilde skal 

symbolisere er jeg usikker på, men det kan se ut 

som idrettslaget prøver å hanke til seg flere 

medlemmer.  
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REDAKSJONEN 

HILSEN FRA 

Plutselig var vi midt i mai måned og jeg undres på hvor all 

snøen ble av? 

 

Det er lenge siden sist vi har møttes. Jeg, du og en rykende 

fersk BUL-Post. Forrige utgave skulle være klar i desember, 

men på grunn av få bidrag valgte jeg å utsette den til nå i vår. 

To frister og to sesonger har passert og fortsatt er det mange 

færre bidrag enn vanlig. Ser vi på slutten for BUL-Posten? Er 

vi kommet dit at et medlemsblad ikke er interessant? Kanskje 

vi må finne alternative metoder for å dele aktiviteten vår med 

hverandre?   

 

Jeg personlig synes det er synd dersom BUL-Postens tid er 

over, men samtidig lever vi i en digital og travel hverdag der 

kanskje ikke denne formen for kommunikasjon passer inn 

lenger.  
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 HILSEN FRA 

Jeg har i alle fall hatt noen hyggelige timer sammen med 

vårens utgave av BUL-Posten, og koser meg med å lese tek-

stene som kommer inn fra dere.  

Håper vi ses igjen i en ny utgave til jul!  

Ha en fin sommer og fyll den med akkurat det du liker best. 

Enten det er dans, musikk, løping, hytteliv, trening eller 

håndarbeid.  

 

Jeg har funnet fram sommerantrekket for Tromsøsommeren og 

er klar for midnattsol og kjørlige kvelder rundt bålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerhilsen fra redaksjonen  

ved Veronika Hope Lilleng 
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Er du ny medlem i BUL? 

BUL Tromsø har ei lang historie. I 2014 hadde vi 100 års-jubileum. Vi 
gav ut ei jubileumsbok. Der kan du lesa mangt og mykje om laget du 

er medlem av. Om du ikkje har denne boka, så stikk innom BUL-
kontoret og få ei bok. Ho er gratis for nye medlemmar. Elles kan boka    

kjøpast for kr 100. 

Bul-kontorets åpningstider: 

Tirsdag kl 14-20 

Onsdag kl 10-15 

Torsdag kl 10-15 

Postadr: Postboks 43,  

9251 Tromsø 

Epost:  

lagskontoret@bul-tromso.no 

Hjemmeside: bul-tromso.no 

Tlf: 77 60 70 15 

Lagssekretær: Ulf Grødahl  

Tlf: 901 60 012  
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DEI FINE BUL-JAKKANE  

SE HER! 

Idretten sine BUL-jakkar er komen i nye utgåver gjen-

nom åra. Men det er ikkje dermed sagt at dei gamle 

jakkane ikkje er i bruk. Dette er gode plagg som held 

seg godt i årevis. I vår traff eg på ein slik jakke i Sogn 

og fjordane. Det er tidlegare BUL-medlemmar Brita 

Eilertsen Grønli og Kurt Grønli som no bur i Førde. 

Dei var aktive i orientering i BUL, og dei driv fortsatt 

med det. Her er Brita på tur i Førde, og ho har på BUL 

Tromsø sin jakke. 

I sommar møttes vi igjen i nord Troms. Vi gjekk tur 

på Uløya. Der vart det eit nytt høve til fotografering 

av BUL-jakkar. Kurt har på seg ein jakke frå mange år 

attende, eg har ein jakke som berre er tre år gamal. Vi står og nyt ut-

sikt utover Follesøyane, Vorterøya og vidare mot Arnøya. Dette er ein 

populær turplass for Uløybukt, med vakker utsikt over Lyngen og de-

ler av Skjervøy kommune. 

Eg skal ikkje skryta på meg at eg har vore aktiv i idretten i BUL. Men 

eit år eg sat i hovudstyret, fann vi ut at vi også måtte gå i BUL-jakkar. 

Det gjer eg så gjerne.  

Det er flott om BUL-medlemmar utan om idrettsfolka, skaffar seg 

BUL-jakkar og reklamerer for la-

get vårt. 

Sidsel Lilleng 
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LAGER FINE KORT  

HUSFLIDSKAFÈ 12/9-18 

Temaet var populært og det var 10 deltakere. Flinke og kreative Ina 

Emilie Brynjulfsen var kursleder. Hun hadde gjort mye forberedelser 

for at alt skulle fungere best mulig, og at alle skulle få tid til å lage 3 

forskjellige kort i løpet av kvelden. Deltakerne fikk mapper med alt 

som skulle til for å lage 3 flotte kort, ferdig oppkuttet og sortert mate-

riell og pynt.          Hun hadde og med seg et stort utvalg av forskjellig 

papir, pynteting og redskaper for kortlaging.  

Første kort var julekort, hun viste en modell hun hadde laget, men 

oppfordret og til at vi kunne bestemme sjøl hvordan kortet skulle se ut. 

Flotte julekort ble etter hvert satt opp på bordet av stolte deltakere. 

Neste kort ble et elegant bursdagskort for dame/jente i rosa-lilla.  

Ina kom underveis med mange gode råd om hvordan vi best kan utnyt-

te materiell som kjøpes, og at man kan bruke ting man har osv.  
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 HUSFLIDSKAFÈ 12/9-18 

Da kaffepausen kom var deltakerne så ivrige med kortlaging, at vi 
måtte si ifra flere ganger før de lot seg friste. Asbjørgs gode prinsesse-

kake smakte fortreffelig til kaffe og te. Det ble også tid til litt shopping 
av materiell fra Inas utstilling, slik at man kan fortsette hjemme. 

Så var vi klare for siste kort som var et litt maskulint bursdagskort for 
menn. En mann hadde meldt seg på kurset, men dukket ikke opp… 

Kortet ble imidlertid superfint, og det var artig å få ide om hvordan 
man kan endre et kort med å bruke forskjellige farger og pynt. 

Tusen takk til Ina Emilie for et artig og lærerikt kortkurs! 

Gunvor Mjøen Kristiansen  
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KORRÖ  

SOMMEREN 2018 

FOLKEDANSLAGET PÅ TUR  

2018 var et aktivt år i Folkedanslaget i BUL Tromsø, og vi hadde bl.a. 

et kurs i polska i april (se forrige BUL-post), som var retta mot at vi 

skulle reise til Folkemusikkfestivalen i Korrö i Småland i slutten av 

juli. Hovedgrunnen til det var at vår returnerte dansevenn Lars har ma-

sa på oss i flere år om at vi skulle komme dit, ettersom dette er hans 

lokale festival, jfr. Kalottspel for oss.  

Vi fikk samla 9 personer til å reise, denne gangen bare som dansere, 

ettersom vi ikke var forventa å opptre. Dette overlot vi til Väsen og 

andre proffe musikere som forlysta ørene våre med liflige folketoner. 

Vår egen Hilde Fjerdingøy var der også og spilte nordlandspols på 

torader, men noen av oss var så trøtte da det kom til dansen at det ble 

ingen "briljering" i pols på oss. Noe polskadans fikk vi derimot med 

oss, i og med at vi traff igjen Kate og Göran, som var instruktører på 

polskakurset vårt. Da var det jo ingen sak å snurre en halv kveld om 

så, og slängpolskan satt etter hvert som et skudd!  
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 FOLKEDANSLAGET PÅ TUR 

Noen husker kanskje at det var ganske varmt i Sør-Sverige ( jada, i Sør
-Norge også) i fjor sommer? Det gjaldt også på Korrö, og noen av oss 

måtte ut og kjøpe nye sommerkjoler fordi de hadde bomma på vær-
meldinga! Om kveldene da vi reiste fra festivalplassen, stoppa vi for å 
bade i idylliske små innsjøer med måneskinn; bærre lekkert! På den 

måten hjalp vi de innfødte med å spare dusjvann, noe de var veldig 
fornøyde med. Halvparten av oss bodde i Inger sin leilighet i Växsjö, 
mens den andre halvparten bodde på småbruket deres Hätteboda, hvor 

det var eple- og morelltrær og en låve under restaurering. Er vi heldi-
ge, blir den ferdig til en stor bursdagsfest om etpar somre… 

 

ToveL 
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EN OBSERVASJON AV  

BENTE EVJEMO 

SETT FRA SIDELINJA 

BUL sin barnekarusell gir de minste mulighet til å prøve seg på friid-

rett og terrengløp. I tillegg kan det se ut som om de får en leksjon i 

skikk og bruk. Og nøkternhet. 

Det er Arvid Tangen som er pedagogen her. Det skal være usagt hvor 

bevisst han er seg denne rollen, men som lærer i en mannsalder kjen-

ner han nok igjen typene, situasjonene og han kan knepene. Arvid står 

klar med saftdunken når ungene kommer i mål og spenningen er ut-

løst. Da er det ikke bare å rave frem og forsyne seg. Arvid løfter på 

øyebrynet og køen ordner seg. Alle får i kruset. Og det blir ingen eks-

tra påtår før han er sikker på at det blir en skvett også til sistemann i 

mål.    

Vanlig saft ser ut til å være helt OK. Så kjære foreldre – la restitu-

sjonsdrikken stå igjen i butikken. Den enkle og billige varianten – om 

så bare vann – er godt nok, når det serveres med et værsågod og et 

anerkjennende smil.  
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 SETT FRA SIDELINJA 
Neste utfordring kommer på Friidrettens Dag, den ultimate avslut-
ningen på Barnekarusellens 6 arrangementer. I år var det over 120 

unger i Tromsøhallen. Stor stas! Etter løp og kast og hopp i hallen 
kommer ungene bort til bordet der Arvid sitter med navnelister og 
nummer. Det er tid for medaljeutdeling. De fleste syns medaljen er fin 

og ivrer etter å få den rundt halsen. Men, seremonien er ikke over før 
Arvid oppnår øyekontakt og høyrehånda rekkes frem.  

 

For noen ser det ut til å være en førstegangsopplevelse (dog ikke for 
glunten på bildet). 

 

Observatør Bente Evjemo 
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JULEMARKED 

BUL HUSET 24.11.18  

Årets julemarked er vel i havn, og hele 14 selgere deltok, 12 av dem 

var bul-medlemmer. Det var godt utvalg av fine håndverksprodukter, 

strikket, heklet, sydd, papirrelaterte ting, trearbeider, ting av gaffateip 

og plastelina, gotteri, dukkehus, leker og mye gode lefser og flatbrød.  

I kafèen var det masse gode hjemmebakte kaker og nykokt kaffe. Våre 

flinke kafè-damer, Agny og Helene sørget for at alt var på stell, og sal-

get gikk godt. 

Spellemannslaget underholdt tradisjonen tro med fin musikk, det lager 

ekstra koselig stemning.  

Været var ikke det beste, men det var mye folk i sentrum, og mange av 

dem fant veien til bul-huset. Det ble bra salg for de fleste, men det var 

damene med lefser og flatbrød som solgte mest.  

Vi sier oss fornøyd med besøket og salget på året julemarked. Det er 

viktig for oss å vise hva vi holder på med, og har lært på temakvelder 

og kurs. Prosenter av det deltakerne selger for, og kafè-salget gir også 

litt ekstra inntekter til Husflidslaget. 

Takk til alle som deltok! 

Hilsen Gunvor 
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 BUL HUSET 24.11.18  
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 FOLKEDANSLEGET  

I løpet av vårsesongen 2019 har Folkedanslaget og Spellemannslaget 

hatt 4 oppvisninger om bord på cruise båtene Aida Aura og Aida Cara, 

2 oppvisninger på hver båt. Folkedanslaget stilte med 6 par (12 perso-

ner) og Spellemannslaget stilte med mellom 3 og 6 musikere. Pro-

grammet startet med at vi danset oss inn til «Nordlandsvisa» og fort-

satte med Svalbardreinlender og Vattenfallsvals, etterfulgt av sangdan-

sene «Jentelokken» og «Kråkevisa». Lillian og Tove var forsanger på 

sangdansene under noen av opptredenene. Etter sangdansene danset vi 

Pigenes Fornøyelse etterfulgt av et musikkinnslag enten av Einar som 

fremførte en joik på fele eller Lillian som joiket. Siste delen av pro-

grammet besto av Rørospols, Seksmanns ril, Calle P.-vals og Ke-

renski. Etter oppvisningsprogrammet ble publikum invitert opp på sce-

nen og vi danset 3-tur fra Fana, Tre klapp dans og Shottis fra Åland. 

Disse dansene var populære og som regel ble senen fylt opp av danse-

glade publikummere. 

DANS PÅ CRUISEBÅTENE 

AIDA AURA OG AIDA CARA 
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 FOLKEDANSLAGET 
Alle oppvisningene ble gjennomført inne på skipenes teaterscener med 
godt oppmøte av ivrig publikum hver gang. Personalet på båten hadde 

et ønske om at siste oppvisning skulle foregå ute på dekk der se skulle 
ha vintermarked, men været var ikke på vår side og showet ble flyttet 
inn på teaterscenen.  

Både Folkedanslaget og Spellemanns laget er etter 4 gjennomførte 

oppvisninger godt fornøyd med årets sesong med cruisebåt dansing og 
ser nå frem mot 17.mai og oppvisning på Skansen som vårens siste 
gjøremål. 

 

Folkedanslaget 

Bilde av de musikerne og danserne fra Spellemanns laget og 

Folkedanslaget som deltok på den siste oppvisningen ombord 

på Aida Cara i mars 2019.  
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 BARNELEIKENS 

Barneleiken hadde sin avslutning for sesongen torsdag 9. mai med 
godt oppmøte og masse godt å spise på.  

Felejentene våre åpnet kvelden med å spille noen fine slåtter for oss. 

Noen slåtter spilte de sammen som gruppe, noen alene og noen sam-
men med deler av Spellemannslaget. Det var stor stas for jentene som 
spilte, og kjempefint å høre på for publikum.  

Etter felejentene var det danserne sin tur å vise hva de har jobbet med 

dette året. Fokuset for de dette semesteret har vært å øve til Barnestev-
ne i Bodø som fant sted siste helgen i april. Barna lærte noen nye, fine 
danser, men fikk dessverre ikke deltatt på stevne da de ble rammet av 

SAS-streiken. Dette var kjempesynd, og vi hadde mange skuffede barn 
denne helgen som samlet seg til pizza på Dolly. Heldigvis fikk de vist 
dansene fram for et publikum under avslutningen sin 9. mai.  

Noen av barna hadde sin siste dans før sommeren på Skansen 17. mai 

sammen med de voksne danserne i Folkedanslaget.  

SOMMERAVSLUTNING 

9. MAI  
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 BARNELEIKEN 

Har du/er du ett barn mellom 5 og 15år som ønsker å lære 

folkedans, er du hjertelig velkommen til å danse med oss på 

BUL Huset fra høsten av. Ta kontakt for mer info. 

 

God sommer ønskes alle fra oss i barneleiken!  
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VÅRAVSLUTNING 
8.MAI 

HUSFLIDSLAGETS 

Onsdag 8. mai hadde vi koselig våravslutning i Husflidslaget. Andrè 

fra Idrettslaget var innom og vi fikk han til å ta dette bilde. 
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Tusen takk for alle bidrag.  

Vi ønsker alle en riktig god sommer! 


