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HILSEN FRA

REDAKSJONEN
Vi hører desember banke på døren. Desember vil inn i livene
våre og spre den deilige duft av klementiner og tente lys. I butikkhyllene står håpefulle marsipangriser og drømmer om å
være årets premie til den heldig mandelfinner. Her hos oss i
BUL Tromsø er det julemesse, julemiddag og juleavslutninger
som viser at 2017 går mot slutten.
Jeg er nå tilbake i Tromsø etter mine tre år i Bergen, og er for
fullt tilbake i mine aktiviteter i laget. Jeg har også i høst satt
sammen lagsbladet vårt, med god hjelp fra alle dere frivillige.
Håper dere kan nyte en stille kveld med gløgg, pepperkaker og
BUL-posten før julestria setter inn for fullt.
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
Hilsen redaksjonen v/ Veronika Hope Lilleng

HELSING FRÅ

LEIAREN
Vi har gått inn i mørketida. Ein flott haust er over, vinteren står for
døra og vil inn. Du som les dette, er kanskje aktiv i ei av gruppene
våre. Kos deg med BUL-aktiviteten din. Kanskje du er ein av dei medlemmane som ikkje er aktiv lenger, men likevel ynskjer å stå som
medlem. Det set vi stor pris på. Du har kanskje takka ja til eit verv i
BUL? Du får ros og takk lenger inne i BUL-posten.
Etter nyåret kjem alle årsmøta. Nye styre skal setjast saman. Kanskje
du blir spurt om eit verv? Tenk deg om, og sjå på det som ei ære å få
vera med i styre og stell i ein flott, tradisjonsrik organisasjon som
BUL Tromsø.
Vi klarte å få til to BUL-postar i 2017. Tusen takk til Veronika og til
deg som sender inn stoff.
Så skal snart julefreden senka seg over oss travle menneske. Hugs at
den som ikkje finn julefred i hjarta sitt, finn han ikkje under juletreet.
Som leiar i BUL Tromsø ynskjer eg alle ei riktig god jul og alt godt i
det nye året.
Sidsel Lilleng

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 BULkontoret og få ei bok. Ho er gratis for nye medlemmar. Elles kan boka
kjøpast for kr 100.

Bul-kontorets åpningstider:

Epost:

Tirsdag kl 14-20

lagskontoret@bul-tromso.no

Onsdag kl 10-15

Hjemmeside: bul-tromso.no

Torsdag kl 10-15

Tlf: 77 60 70 15

Postadr: Postboks 43,
9251 Tromsø

Lagssekretær: Ulf Grødahl
Tlf: 901 60 012

HUSFLIDSKAFÈ 13/9

«DOBBELSTRIKKING»
9 stykker deltok på temakvelden som
ble ledet av Kay Kjellstad fra Kvaløysletta husflidslag.
Hun har jo tidligere lært oss å strikke
«Dobbelvotten». Denne gangen skulle
vi lære å strikke mønster på rett- og
vrangside samtidig med motsatte farger. Det høres jo ikke helt enkelt ut, og det var det ikke heller, inntil
man «knekte koden» som det heter – da ble det morsomt.
Kay hadde med ulike modeller som hun hadde strikket, og et mønster
til en prøvelapp med kaffekopp. Hun gikk flittig rundt og hjalp alle
med diverse utfordringer med å skjønne teknikken, og humor kommer
godt med i en slik situasjon, det ble mye latter rundt bordet…
Asbjørg vartet opp med Horn og Trollkrem til kaffepausen og det
smakte fortreffelig.
Når kvelden nærmet seg slutten hadde alle kommet et stykke opp på
«kaffekoppen», og Mette klarte jammen å bli ferdig – godt jobba!
Tror nok det blir noen «kaffekopper» å se på Julemarkedet.
Tusen takk til Kay for morsom lærdom!
Strikkehilsen fra
Gunvor

DANSET SEG TIL

Nordisk barnestevne
på Færøyene
I sommer reiste to danseglade barn og en fornøyd instruktør på nordisk
barnestevne på Færøyene. Reisen startet i Tromsø, via Oslo og København, før vi landet i et vakkert og tåkefullt Torshavn. Derfra gikk turen
i buss til Klaksvik, gjennom den fantastiske naturen øygruppen har å
by på. I Klaksvik fikk vi vite hvor vi skulle sove og fikk møte de vi
skulle dele rom med. Noe så stort hadde ingen av oss vært med på tidligere, og det var spennende å møte dansere fra andre steder i landet og
i Norden.
Barna fikk delta på workshops og fremvisninger, og hver kveld var det
dans organisert av de ulike landene. Noen av dansene ble så stor hit
blant Tromsøs dansejenter at de tas med hjem og skal læres videre. Vi
fikk også ta del i Færøyenes sangtradisjoner. Det var en veldig fin
opplevelse, om enn litt underlig å lytte på språket som både var så
gjenkjennelig og så fremmed på samme tid. Det ga en utrolig fin fellesskapsfølelse å være med på dette stevnet, og være vitne til at tradisjoner fra ulike land opprettholdes og læres videre. Hovedstevnet ble
høytidelig med flaggbæring og oppvisning, og vi fikk kjenne på stoltheten av å vise frem Norges tradisjoner.

DANSET SEG TIL
Det var ikke bare dans og sang på stevnet. I løpet av oppholdet fikk vi
bade i badehallen på Klaksvik, dratt på tur i området og spist den
største pizzaen vi noensinne har sett. Det Færøyske folkmetal-bandet
Tyr hadde overraskelseskonsert for deltakerne lørdags kveld og var en
super avslutning på et flott stevne. Færøyene var helt magisk, og alle
er enige om at dette er et sted å reise tilbake til. Vi takker arrangørene
for en opplevelse vi ikke glemmer.
Susanne Hebnes

FRIIDRETTENS DAG

KARI ER
STORFORNØYD
Friidrettens Dag er over. Matter, hekker, plystrespyd og annet utstyr
er ryddet ut av hallen. Bord og stoler er trillet tilbake på plass og vaffeljern og kaffekanner er pakket ned. Hva annet kan man da gjøre enn
å sette seg bums i bakken og smile. Det gjorde i alle fall primus motor,
Kari N. Tangen!
Friidrettens Dag er en del av Barnekarusellen. Dette er et såkalt lavterskeltilbud til barn under 12 år. Karusellen består av i alt 6 arrangementer. Målet er å gi barn uten klubb-tilhørighet et første møte med
løp og kast og hopp og det som ellers hører hjemme i friidretten. Ungene får også prøve seg på svømming! Alt går an, sier Kari. Vi må gi
ungene positive opplevelser med å være i aktivitet sammen med andre.
I år registrerte vi 103 unger på Friidrettens Dag, som på mange måter
et enkelt arrangement. Ungene får boltre seg på god plass i Tromsøhallen, de går fra øvelse til øvelse som det passer og de kan prøve seg så
mange ganger de vil. Tilbudet er til alt overmål gratis, takket være bistand fra Tromsø Idrettsråd. Men penger til leie av hall og kjøp av premier er kun et heldig utgangspunkt. Det er dugnadsinnsatsen som er
avgjørende!

FRIIDRETTENS DAG
De 5 første arrangementene i karusellen foregår ute og med et fåtall
medhjelpere. De få er dog nødvendige! På Friidrettens Dag har 10-15
aktive BUL-ungdommer ansvar for organisering av øvelsene og for at
alle får hjelp og positiv oppmerksomhet. En del foreldre av våre
utøvere stiller også opp, både i hallen og i den provisoriske kafeen.
«Betalinga» får vi når fornøyde unger og foreldre forlater lokalet med
godord om at dette var et ordentlig fint arrangement!
Bente Evjemo

FEST FOR

TILLITSVALDE,
INSTRUKTØRAR
OG TRENARAR I BUL
29.oktober arrangerte hovudstyret fest i BULHuset. Det var for å gje noko attende til dei som
seier ja til styreverv og som er instruktørar og
trenarar i dei ulike gruppene. Gjestene fekk servert
god mat, kaffi og kake. Det var talar og allsong, og
det kulturelle innslaget var vakker felemusikk
framført av dyktige Julie Alapnes. Gjestene, 40
personar, såg ut til å hyggja seg i lag.

Her er talen som leiaren i BUL haldt til gjestene sine.
Velkomne til BUL-huset.
For eit par veker sidan inviterte Kongen og Dronninga til after-noontea på slottet. Dei inviterte ildsjeler og frivillige frå heile landet for å
rosa deira innsats.
Dei fleste av oss blir nok ikkje invitert
til slottet neste gong heller, men du er i
alle fall invitert av hovudlaget i BUL
hit i kveld, og vi vil rosa din innsats for
BUL Tromsø. Du er med på å gjera laget vårt til eit flott, aktivt lag med
mange ulike aktivitetar for liten og stor,
ung og litt eldre.
Kven er vi som er samla her i kveld?

FEST FOR
Du som sit her er del av ein 103 år gamal tradisjon med BUL-arbeid.
Veit du kva som står i paragraf 1 i BUL-vedtektene? Eg les:
§1 FØREMÅL
Bondeungdomslaget i Tromsø vil i samsvar med idégrunnlaget og arbeidsprogrammet for den frilyndte ungdomsrørsla samle ungdom og
vekkje sansen for åndelege og kulturelle verdiar. Det skal gjennom
lagsarbeidet aktivisere medlemmene i kameratsleg samvær og arbeid
for folkeleg opplysning og mellomfolkeleg samarbeid
Du representerer frivillig arbeid i BUL, i Tromsø, i Norge. Frivillig
arbeid som er limet i alt foreiningsliv i landet vårt. Saman skapar vi
trygge, gode grupper i BUL. Er det ikkje litt godt å tenkja på at vi er
del av ein stor flokk av frivillige i landet? Kulturministeren gjekk ein
dag ut og rosa dette arbeidet, og hadde prøvd å setja verdi på det. Ho
kom fram til 74 milliardar kr, og du har gjort ditt for at denne summen
er så stor.
Og så det særnorske ordet DUGNAD. Ordet blei kåra til landet sitt
nasjonalord i 2004. Dugnad er ikkje berre når du trør til på stevner og
arrangement. Det er og dugnad når du går på styremøter, kommitemøter eller representerer laget vårt. Dugnad: Vi lyftar i flokk utan å
forventa honorar. Vi kjenner på felles stolthet over det vi får til.
Det innhaldsrike BUL Tromsø: Her er folk som spring rasande fort
både med og utan kart og kompass i inn og utland, her er damer som
kan strikkekunstar som du knapt har høyrd om, som til dømes dominostrikk. Her er folk som kan syngja utallege vers av gamle folkeviser
utan bok, her er barn som kan alle sju turane på gamal reinlender. Her
er vaksne som viser vegen for barna inn i idrettens verden. Her er spellemenn som trakterer mange ulike instrument, som komponerer, tek
vare på kulturarven. Her er folk som er gode på å ta vare på flotte
Fosshøgda gård, som vi eig. Her er folkedansarar som kjenner på fellesskapet rundt folkedansen. Her er dyktige kvinner og menn som sit i
styrer for å ta vare på hotella våre. Ja, du veit at vi eig Saga hotell og
Finnsnes hotell.

Alt dette er oss som er samla her på festen.
Hjartans takk til alle.

HUSFLIDSLAGET

PÅ 10ÅRS JUBILEUMSTUR
TIL FOSSHØGDA 16-18/6
Deltakere: Gunvor Mjøen Kristiansen, Asbjørg Botholfsen, Torbjørg
Henriksen, Sigfrid Westerås, Sonja Jensen, Agny Hansen og Mette
Bye.

Fredag: Ankomst på ettermiddagen, og innlasting av masse god proviant, soveposer, sekker etc. Etter at alle hadde funnet seg ei køye i 2.
etg, var det tid for oppvarming av lapskaus. En moderne teknisk komfyr i det nye kjøkkenet ga oss problemer med å få platene varme... Et
par av damene fikk det til tilslutt, og lapskausen smakte godt. Utpå
ettermiddagen fyrte vi i ovnen, etter hvert kom det kaffe og kake på
bordet. Gunvor fikk en flott Hortensia fra Husflidslaget.

HUSFLIDSLAGET
Lørdag formiddag kjørte vi til Husfliden i Målselv. Der hadde vi kurs
med Berta Norang Nymo fra Målselv Husflidslag, som lærte oss
«vevstrikking».
Alle begynte på en pulsvante. Mange av oss hadde litt begynnervansker med denne teknikken, det var ganske «putlete». Berta gikk rundt
og forklarte, og hun hadde også med modeller som vi studerte for å
forstå teknikken. Det var hyggelig, selv om vi strevde litt.

Lillian Magnussen fra Målselv husflidslag som jobber på Husfliden,
serverte oss kaffe, te og kjeks mens vi satt og arbeidet. Vi tok ellers
små pauser og gikk rundt og kikket på utstillingen. Butikken hadde
tilbud på garn, så flere av oss kjøpte en del til nye prosjekter, eller for
å fylle opp garnlageret hjemme.
Litt før Husfliden stengte kl 14.30, dro vi tilbake til Fosshøgda. Så laget og spiste vi en forseggjort og nydelig jubileums-lunsj. Siden var
det mer kaffe og kaker, og vi ble grundig forsynt, og måtte ta det rolig
en stund…
Så tok noen av oss en tur til Fossmo-tunet og så på de gamle husene.
Ett av husene er Rognmo folkeskole, den lille skolestua som Asbjørg
gikk på folkeskolen i (da sto skolen på Storskogmoen). Den inneholdt
ett klasserom med 15 pulter, vedovn og trø-orgel, og et lite rom hvor
lærerinna bodde. Og et loft med kart og sånt (sa Asbjørg). Den var i
bruk til 1963, stod det på oppslaget på veggen.
Det ble strikket ivrig utover ettermiddagen og kvelden, og det var
flere som fikk den første pulsvanten nesten ferdig. Artig å lære noe
nytt!
Vi bestemte oss for å utsatte middagen til søndagen, men kveldsmat ble det etter hvert med rester
fra lunsjen ++.

HUSFLIDSLAGET
Søndag: Etter frokost kjørte vi til Fosslia til hagevandring hos leder
for Målselv hagelag, Anne Berit Fosli. Hagen var veldig innholdsrik
og spennende. Selv om det var tidlig på sommeren enda, vistes det tydelig at eierne la ned mye tid og arbeid der. Gjestfri vertinne ga oss til
og med kaffe og is på verandaen!
På veien tilbake derfra kjørte vi innom Målselv fjellandsby og beundret alle hyttene, og den flotte utsikten. Litt synd at det var tåke og litt
regn, så det ble umulig å ta bilder.
Vel tilbake på Fosshøgda gikk noen i gang med å lage laksemiddagen
vi hadde utsatt fra lørdag. De andre støvsuget og vasket golvene i de
rommene vi hadde brukt.
Middagen smakte nydelig. Etterpå var det kaffe og kaker… Vi klarte
så vidt å reise oss og rydde sammen det siste.
Nina som har tilsyn med Fosshøgda sørget for at vi fikk tatt bilder ute
før vi satte kurs hjemover. Sjåførene Asbjørg og Agny holdt seg våkne, og kjørte oss trygt helt hjem til Tromsø.
En trivelig helg i Målselv og på Fosshøgda gård var tilbakelagt – et
koselig jubileumsminne for deltakerne!
Hilsen Mette Bye og Gunvor Mjøen Kristiansen

HENRY OLSENS

PREMIESAMLING
Neste gong du kjem inn i BUL-Huset ser du eit nytt premieskap. Det
er BUL sin store idrettsutøvar, Henry Olsen som ville at vi skulle
overta samlinga hans. Henry var BUL-løpar frå 60-talet og i mange år
framover. Han sprang marathon i heile Europa. Han vann mykje. Det
er eit under at dei store og svært tunge krystallpremiane kom heile
heim i handbagasjen. Det var ikkje pengepremiar den gongen. Henry
reiste berre med handbagasje med løpesko og drakt. Han måtte vera
sikker på at utstyret kom fram samstundes som han sjølv.
Du kan lesa om Henry i 100-års boka til BUL. Han har mykje å fortelja.
Vi takkar for tilliten med å få denne samlinga i BUL-Huset.
Sidsel Lilleng

DET DANSES

Irsk dans på Senja
Folkedanslaget og Spellmannslaget er gode venner med våre dans- og
musikkollegar i sør, Gisund Leikarring. Dei inviterte til ein heilaftan
på Vågan grendehus laurdag 28.oktober, med kurs og dansefest. Plassen Vågan ligg søraust på Senja, cirka 20 minuttars køyring frå Finnsnes.
Me var 13 deltakarar frå BUL Tromsø som drog nedover på laurdagen.
Dette var ei helg med perfekt dansevær! Det regna og var haustguffent i lufta då dei fleste av oss steig ombord på hurtigbåten klokka
15 for felles reise til Finnsnes. Der skulle me bu ei natt på hotellet
‘vårt’, Finnsnes Hotell. Det er faktisk BUL Tromsø som eiger hotellet
og det var gøy å få sjå dette. Romma var funksjonelle, sengene gode,
og ikkje minst hadde dei ein veldig god frukost! Mange av romma låg
i same korridor, så det vart tendensar til ein triveleg leirskulestemning, me delte jo også dobbeltrom.
Men planen for kvelden låg klar og i halv-seks-tida var me på plass i
Vågan til kurset i irsk set-dans. Oddvar Eriksen frå Gisund Leikarring
instruerte. Det skulle dansast i grupper på fire par, det vil seie åtte personar. På det meste var me 3 heile grupper og ei halv (28 dansarar), så
det var godt oppmøte også av dei lokale dansarane, og artig å vere så
mange på golvet samtidig.

DET DANSES
Det var, som det ofte er, stor variasjon i danseerfaring. Ein som hadde
dansa litt Riverdance før steppa (!) opp til oppgåva! Nokre frå Gisund
kunne denne dansen, andre har dansa i årevis, andre igjen hadde aldri
dansa folkedans før. To afghanske 17-åringar som bur på mottaket på
Gibostad høyrde til i den kategorien. Alle som var med fekk til dansen,
lærte mykje, og hadde det kjekt. Eit kjenneteikn ved irsk dans, er at det
er mange mønster som går igjen, og man kan lage mange turar ved å
legge inn nye variasjonar i ein av mønsterdelane. Slik går det også an å
danse i store grupper utan at alle kan heile dansen utanåt, fordi ein leiar ropar ut instruksar undervegs - kva som er det neste som skal skje.
Me lærte 5 ulike turar eller variasjonar, som kvar tilsvara ein heil dans.
Det vart mykje dans resten av kvelden også. Men det vart også nokre
pausar med matservering. Gryterett! Kaker! Kaffi! Nydelig mat. Under
middagen fekk me nyte å lytte til nokre låtar på harpe og fele ved
Angela Westphal og Bård Mathiesen. Og det var eit kraftfullt musikarlag som spela flott til dansen. Slik at også musikarane frå Spellmannslaget hadde fridom til å både dansa og spela i løpet av kvelden. Som
eitt av våre bidrag som gjester, leia Tove Leinslie og Anne Kviteberg
nokre fellesdansar litt seinare på kvelden. Også ein buktande stordans
vart det. Når klokka vart halv tolv slutta musikken. Mens
«ungdommen» ikkje ville at kvelden skulle ta slutt og byrja eksperimentere med hallingakrobatikk tok «dei vaksne» ansvar for rydde opp.
I løpet av kvelden var det tid for mang ein god dans og prat med gamle
og nye kjente i det som i praksis er vår næraste venskaps-leikarring.
Det var veldig triveleg og relativt lågterskel fellestur. Til Finnsnes og
Senja drar me gjerne igjen.
På tur heim med Hurtigruta på
søndag funderte me på å velsigne våre medpassasjerar med litt
dans og musikk, men det vart
med tanken. I staden vart det
skravling og latter mens me glei
heim til Tromsø langs den nydelige kysten vår.
Karen Lone

ÅRETS

IDRETTSLEKER

Friidrettsgruppa gjennomførte også i år Idrettsleker på Valhall. 37 barn
i alderen 7-12 år deltok på 4 dager med allsidige aktiviteter med ymse
løp, hopp, kast og orientering under kyndig og positiv ledelse av våre
ungdommer. Siste dag hadde vi et stevne og avslutningsseremoni med
utdeling av diplom/medalje - samt noen gaver støttespillere (Drytech /
Ishavskraft / Republic of Fish m.fl) Sabina Isaeva hadde hovedansvaret for opplegget - med bistand fra Anna W Ørjavik, Frida Aasmoe,
Ingeborg Grensersen, Knut W Ørjavik, Jakob S Lind, Jesper Lundin
og Alexander B Simonsen
Flere av de som deltok var aktive i klubbens ordinære opplegg - og
noen av de andre som deltok har søkt om å få begynne nå i høst.
André Lind koordinerte med andre foreldre slik at det alltid var voksne
tilstede
Et positivt tiltak som setter BUL Tromsø på "kartet" i Tromsø, gir våre
ungdommer verdifull trenererfaring og bidrar til rekruttering
Opplegget har potensiale for å videreutvikles
med flere elementer fra orientering og kanskje
også noe barneleik.
Andre Lind

EN ROLIG DANS HOS

MIMRINGEN
Folkedanslaget har fleire dansegrupper, ei av dei er Mimringen. Her
møtes dansarar i moden alder.
Vi møtes første onsdag i kvar månad. Her er dansetempoet rolegare,
og pause tek ein når ein treng det. Dansekvelden er inndelt i tre delar.
Først dansar vi ulike dansar med dyktig instruksjon av Sigfrid. Det er
pardansar, rekkedansar og ringdansar. Så har vi sangdansar. Flinke Tor
leiar oss gjennom vers på vers av gamle og nyare folkeviser. Ein tanke
slår meg gang på gang: Kven skal føra desse sangtradisjonane vidare?
Her må vi trø til vi i Folkedanslaget. Sangtradisjonane er viktige.
Siste del av Mimringskvelden er kaffi, kos og prat. Det er alltid god
stemning og godt humør på alle.

Det er god plass til fleire dansarar på Mimringen. Velkomen skal du
vera.
Sidsel Lilleng.

BARNELEIKEN HAR LAGET

NYE DRAKTER
Barneleiken i Tromsø har med god hjelp av foreldre på dugnad og
økonomisk støtte fra laget fått sydd seg drakter. Det røde og det gule
er hentet fra BUL-Tromsøs lagsfarger, og designet er basert på drakter
barneleiken sporta for omtrent 40 år siden. Draktene er laget med tanke om at det skal være enkelt for nye foreldre å ordne drakt samt sy
disse ut etter som barna vokser, og er derfor laget med strikk i livet,
trykknapper og utlegg i skjørtekanten. Siden bildet ble tatt er det lagt
til en sort brystklut der barna kan samle stevnepins. Bul Tromsø eier
draktene og barna låner dem så lenge de behøver. Barna har fått brukt
draktene sine på stevne og ved oppvisninger og er et flott syn i bybildet. To av barna var også med på nordisk barnlek på Færøyene og fikk
muligheten til å bli bedre kjent med både dansere og danser fra Norden. Det var en fantastisk opplevelse som ga mersmak. Vår 2018 inviterer barneleiken i BUL-Tromsø til nordnorsk barnestevne i byen, og
vi gleder oss til en ny anledning å vise oss frem og møte andre danseglade barn fra Nord-Norge.
Susanne Hebnes

JULESTEMNING PÅ

JULEMARKED 18/11
11 utstillere deltok på årets julemarked på BUL-Huset. Fine produkter
var til salgs: Strikkede votter, lester osv, tresløyd, toalettvesker og
strikkepinnemapper i patchworksøm, kort og smågaver, dukker og kosedyr, flatbrød og lefser, julepynt og mye annet.

Det kom mye folk som kjøpte julegaver og hygget seg med hjemmebakte kaker og kaffe, servert av våre hyggelige kafedamer Agny og
Helene.
Spelemannslaget stilte opp som vanlig og underholdt med julemusikk.
Takk til dem!
Husflidslaget

v/ Laila

VINTERKLARGJØRING AV

FOSSHØGDA
Vi følte oss heldige vi som var med på ved-dugnaden i oktober. Klarvær og stille, og et par minusgrader sånn at skogbunnen ikke gav etter.
Fortsatt barmark og en del lauv på trærne. Snart var ivrige BUL-folk i
gang med nykvessede motorsager, og det gikk fort å ta ned et tjue-talls
trær.
Robert og jeg pustet liv i et digert bål så kvist og greiner kunne ryddes
unna og brennes. Det tok sin tid, for det var rim og fuktighet i bålmaten. Men vi fikk det til! Godt å varme seg inntil når det ble tid for
en kvil og en matbit.
Lange stranger ble kappet opp til bærbare stokker før de ble løftet opp
på henger og kjørt til gårds. Det nye kjøretøyet fikk prøvd seg og
innfridde alles forventninger. Nå står det igjen en del kapping og
kløyving, men mye ved er allerede prekevert og klar til å varme vintergjestene på Fosshøgda.
Bente Evjemo

Tusen takk for alle bidrag!
Takket være dere frivillige i BUL Tromsø,
kan vi også i høst gi ut ett innholdsrikt medlemsblad.

