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HILSEN FRA

REDAKSJONEN
Solen skinner, gradestokken har bikket 30 varme og årets første
tropenatt var tøff. Nei vent, det var i Sør-Norge! Her oppe i nord har vi
temperaturer nærmere frysepunket, jeg har sunget «Det snør, det snør,
tiddelibom» med barna i barnehagen og Ullvanggenseren er fortsatt
min beste venn i hverdagen. Men klager vi? Nei aldri! Vi er da
nordlendinger. Litt snø og kulde i juni er helt normalt for oss. Men det
er lov å bli litt irritert når søringene klager på at temperaturen har
sunket til 19 grader, og de synes det begynner å bli kaldt..
La vær være vær, vi tar heller en titt på hva som har skjedd i laget vårt
så langt i 2018.
Selv har jeg fått den ære å lage en ny utgave av BUL-Posten til dere.
Den er innholdsrik og jeg ønsker å takke alle som har bidratt med tekst
til bladet, og alle som har deltatt i aktiviteter i laget.
Selv sitter jeg her og venter på sommeren.
GOD SOMMER TIL ALLE!
Hilsen redaksjonen v/Veronika Hope Lilleng
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LEDEREN
Kjære lesere!
Det nye styret i Hovedlaget har hatt to
møter. Av store saker som kan være av
interesse for leserne, kan nevnes én som
kom opp under budsjettbehandlingen på
årsmøtet 6. mars. Sponsormidlene fra
hotellet var økt med kr. 200 000. Tanken er
at pengestøtten kan brukes til avlønning av
administrativ hjelp og da tilgodeses
Idrettslaget. Kravet fra Forretningsstyret
er at BUL Tromsø må stå som arbeidsgiver.
Hotellet begrenser seg til å ha
arbeidsgiveransvar for nåværende
lagssekretær.

Hovedstyret ble anmodet om, i samråd med Forretningsstyret og
Idrettslaget, å finne en god løsning på dette. Saken er foreløpig
behandlet i våre to styremøter. I første omgang skal Idrettslaget jobbe
videre med saken for så på nytt å bli behandlet på neste styremøte i
Hovedlaget.
En annen stor sak er et forslag fra Idrettslaget om å se på muligheten
for å innføre familiekontingent innenfor gruppene og samtidig foreta
en reduksjon av medlemskontingenten til selve laget. Andre klubber
og lag har denne ordningen. Tanken er at det da vil bli flere voksne
medlemmer totalt i BUL Tromsø. Flere voksne vil føre til at ikke
inntekten på medlemskontingenten synker nevneverdig. To i styret
skal se nærmere på dette forslaget og komme med en innstilling til
neste møte.

HILSEN FRA
Etter en idé fra Britt Leandersen i Tromsø idrettsråd og forslag fra
leder i Friidrett har hovedstyret vedtatt at BUL Tromsø oppretter et
eget solidaritetsfond. Til dette tiltaket er det satt av kr. 3000.
Lagsekretæren har gått ut med en invitasjon til gruppene om å sende
inn søknad på aktivitetsmidler. Fristen var satt til 1. juni, og
Hovedstyret har mottatt søknader fra Friidrett og Folkedanslaget.
Etter henvendelse fra leder i Fosshøgdastyret ble det bedt om å få lov
til å bruke opp til kr. 500 000 i budrunder i håp om å få kjøpe et
jordstykke i tilknytning til gården. Inntil 1914 var det del av
Fosshøgda gård, så fradelt til fordel for Statsskog, for derpå å bli lagt
ut til salgs nå i mai 2018.
Hovedstyret gjorde vedtak om at det kunne legges inn bud opptil den
summen det var bedt om. Den ble senere søkt økt til kr. 600 000. Noe
styrevedtak på dette ble ikke gjort da det viste seg at jordstykket ble
solgt for en sum som også lå over dette siste beløpet. For å si det litt
enklere: BUL Tromsø tapte overfor andre interessenter som bød godt
over.

En liten kuriositet til slutt: Jeg har to gode minner fra andre halvdel av
50-tallet og BUL Tromsø. Kirsti var ei god venninne jeg hadde da.
Foreldrene het Olaug og Eilert Nordhus. Går man tilbake i
jubileumsboka fra 1989, vil man se at Olaug var med i styret for
Fosshøgda gård i 1965 og 66.
Eilert tok Kirsti, og meg med på sykkeltur. Over med ferga bar det, og
vi syklet, jeg hater å sykle, til BUL-hytta på Berg. Hvor mange av dere
har hørt om den? Der satt vi på trappa og koste oss med matpakke, før
turen gikk hjemover igjen. Hver gang vi passerer Berg, snakker jeg
fortsatt om den turen. Det hører med, og her må vi spisse ørene: Kjell
B. Mortensen har nettopp fortalt meg at BUL Tromsø fortsatt eier det
jordstykket der hytta sto!

HILSEN FRA
Senere samme sommer, fikk vi være med pappa Nordhus på en ukes
tur til Fosshøgda gård, eid, ble meg fortalt, av BUL Tromsø. Jeg
husker ikke hvordan vi kom opp dit, men vi hadde sykler med. Da
kunne vi nemlig komme oss rundt. Etter endt opphold var planen å
sykle fra Fosshøgda til Målsnes, en tur på fire mil, og derfra reise med
lokalen tilbake til Tromsø.
Fosshøgda gård hadde full gårdsdrift. I driftsbygningen var det kuer
og høns, gris kanskje også. Der oppe fikk jeg en opplevelse jeg aldri
hverken før eller senere har hatt: En dag ankom lastebil til plassen med
en okse på lasteplanet. Kuene skulle bedekkes, og det fikk vi være med
på. For ei småjente oppvokst i by, var dette helt spesielt. Ellers var vi
høyt og lavt der oppe, samt badet i elva. Siden har minnene fra denne
ene uka på Fosshøgda ligget der i underbevisstheten og hentes frem
hver gang det blir spørsmål om hvor vidt man kan overnatte på gården.
Én gang denne sommeren skal jeg opp dit for å ta et gjensyn med dette
flotte bruket!

av Kari Nerdrum Tangen,
nyvalgt leder i Hovedlaget i BUL Tromsø
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FOLKEDANS

VÅRENS
KURSVIRKSOMHET
I løpet av våren har Folkedanslaget i BUL Tromsø arrangert to
temakurs med instruktører utenfra. Til begge kursene inviterte vi alle
danseføre folk vi kunne finne, både i Tromsø og i landet for øvrig.

1) Kurs i irsk set-dans
På St.Patrick's-dagen lørdag 17. mars var Gisund leikarring spesielt
invitert til kurs i irsk set-dans. Dette skulle være oppfølging av et
tilsvarende kurs som Gisund leikarring arrangerte på Senja sist høst,
og som vi var invitert til. Oddvar Eriksen var hyrt inn som instruktør,
og vi var 36 personer fra fjern og nær som dansa oss gjennom The
Blacktown set med stor entusiasme. Til og med Graham og Ethne fra
New Zealand hadde fått nyss om kurset via vår utflytta spellmann
James, som hadde hatt besøk av dem i Oslo, hvor han nå bor. "Swing",
"korg" og "house" ble ropt ut i kjapp rekkefølge, og vi prøvde fortvilt
å orientere oss om i hvilken retning og med hvem vi skulle utføre de
ulike figurene. Til slutt glei det sånn høvelig, og vi greide å danse oss
gjennom hele dansen uten nevneverdige skader.

FOLKEDANS
Da var vi så svette og sultne at borddekkinga gikk som en lek til
duften av "irsk gryte" fra kjøkkenet. Den hadde Karen med div. gode
hjelpere satt på kok før kurset starta, og duften ble bare sterkere og
sterkere utover ettermiddagen. Tror det er unødvendig å nevne at den
gikk ned på høykant….?
Til maten kom det noen ekstra gjester, bl.a. spellfolk som sørga for
musikk til dansen etterpå. Da repeterte vi de irske dansene vi har lært,
og koste oss med kaffe, kaker og sosiale danser helt til Gisund-folket
måtte dra, og vi sjøl var så trøtte og slitne at vi sendte "ungdommen"
ut på byen mens vi sjøl fikk rydda de siste restene. Da var vi skjønt
enige om at dette samarbeidet må fortsette, og styret har allerede satt
det på arbeidsplanen for høsten.
2) Kurs i svensk polska
15. – 17. april var det duka for den store polska-helga. I samarbeid
med vår heimflytta dansekompis Lars og hans samboer Inger i
Småland hadde vi engasjert deres dansevenner Kate og Göran til å
lære oss noen svenske polskor. Vi hadde da en tanke om at disse skulle
kunne brukes til sommeren, da vi hadde snakka om felles reise til både
Nordlek i Falun og Korrö-festivalen i Småland.
Etter noen flyforviklinger kom gjestene allerede i løpet av torsdag
kveld, for at vi skulle få danse oss sammen og bli litt bedre kjent før
kurset. Imidlertid tok bursdagsfeiringa for Anne K. og også Göran
viste det seg, litt overhånd, så det ble ikke så mye dansing. Dessuten
kom ikke Lars før vi hadde avslutta for kvelden.
MEN da kurset starta på fredag ettermiddag, var vi klare som egg, alle
19 som hadde møtt opp. Vi starta med Slängpolska, en variant fra SørSverige, og fortsatte gjennom helga med polskor fra Bingsjö, Boda,
Malung og Rättvik. Vi gikk nok litt i surr med å skille dem fra
hverandre, men etter hvert gikk det greit. Kate og Göran var flinke
instruktører, så vi greide sånn høvelig å få inn de grunnleggende
stegene og figurene.

FOLKEDANSLAGET
Ei kurshelg skal jo også være sosial, så etter kurset på lørdag hadde vi
bestilt pizza på Jonas for å gjøre det enkelt. Etterpå hadde vi tenkt å gå
tilbake til BUL-huset og danse mer, men det var ei ganske så slakk
forsamling som benka seg i lenestolene og nok var mer lystne på
middagskvil enn dans… Men vi greide da å kjøre gjennom noen
danser før vi innså at det bare var å sule opp for kvelden. Stygg sak;
begynner vi å bli gamle og sløve, eller?
På søndag oppsummerte vi alle polskorna vi hadde lært på kurset, og
Tove hadde heldigvis huska å ta med kamera, så vi kunne få
dokumentert dem med film og bilder. Det er kjekt å ha når vi skal øve
videre på egen hånd. Da vi hadde spist opp resten av den irske gryta til
avskjedslunsj, gjensto det bare å si ha det til gjestene, som ble kjørt til
flyplassen. Men vi fortviler ikke; vi bestemte nemlig at vi skal møtes
igjen på Korrö-festivalen i slutten av juli og praktisere polskorna der.
Så da er det bare å øve videre….

Tove Leinslie
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TEMA
«SNORER OG BÅND»
I Norge – som i de fleste andre kulturer – har snorer og bånd til alle
tider blitt anvendt til dekorasjon og til praktisk bruk – som pynt på
klær, som hårbånd og belter, til reiving og som bæreredskap.
Slik også i dag. Vi bruker snorer til pynt og nytte.
De fleste snorer lages uten noe redskap – dvs. man bruker hendene til
smetting, tvinning, hekling og fletting. Å lage snorer og bånd er
aktiviteter som ta liten plass og er enkelt å ta med seg. Alt mulig av
materiale kan brukes: Ull, bomull, silke, strå, skinn osv.
Kari Skadsem var instruktør. Hun hadde laget et fint temahefte og
hadde med seg rikelig med materiell og eksempler på ulike teknikker.
Deltakerne på temakvelden var ivrige og de fleste prøvde seg på minst
to ulike teknikker.
I pausen smakte det godt med Sonjas gode kake og kaffe.
Husflidshilsen fra Laila

SAMARBEID

BARNELEIKEN BESØKER
IDRETTSFOLKET
Hvert år i januar måned arrangerer Friidrettsgruppa et stort todagers
stevne inne i Tromsøhallen. Det er utøvere fra mange klubber til stede,
og hallen yrer av liv på lørdag morgen. Byens ordfører foretar en
høytidelig åpning før startskuddene går. Nytt i år var at Barneleiken
var invitert til å skape ei ekstra festlig ramme rundt
åpningsseremonien. De hadde meg seg spellmannen Hallvard Bruvold
og viste seg fram med sikre steg og fine drakter. Et flott innslag!
La oss tro at dette var starten på mer samhandling mellom lagene i
BUL!
Bente

NYTT MEDLEM?
BUL Tromsø har ei lang historie. I 2014 hadde vi 100 årsjubileum. 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.

FRIIDRETTEN ARRANGERER

TROMSØLEKENE INNE 2018
Friidrettsgruppa gjennomførte Nord-norges største
innendørsstevne Tromsølekene i Tromsøhallen 10.-11. februar.
167 deltakende fra 13 klubber. De fleste fra Troms, men også fra 2
klubber fra Finnmark og 2 klubber fra Nordland
Arrangementet er omfattende med klargjøring/rigging av stevnearena
fredag ettermiddag / kveld, selve stevnet med kafedrift, samt
nedrigging/rydding og administrativt etterarbeid - totalt ca 65 personer
som bidrar :)

FRIIDRETTEN ARRANGERER
Stor takk til ALLE som bidro! Dugnadsånden lever - og er viktig for å
sikre gode og trygge opplevelser som gir glede - mestring utvikling for barn/ungdom
I år fikk vi ordfører Kristin Røymo til å foreta offisiell åpning, samt
flott underholdning av Barneleiken i BUL Tromsø. Veldig flott å
kunne bruke slike anledninger til få vist fram våre flinke unge
folkedansere

I juni skal vi etter planen gjennomføre Tromsølekene utendørs
Velkommen til Valhall da

Sportslig hilsen André Lind

17. MAI

KAFÈ PÅ BUL-HUSET
Vaffeljernet fikk kjørt seg på BUL-Huset på 17. mai. Alle var
velkomne og det var bare å forsyne seg. Vel – steiking måtte hver
især sørge for, men da fikk du til gjengjeld varm vaffel som ble
akkurat passe stekt.
Vi er heldige som har et lokale i sentrum på en sånn dag. Godt å kunne
hvile slitne bein mellom slagene og henge fra seg ytterplagg og vesker
etter behov. Det er ikke mange som får gratis traktement på byen på
selveste 17. mai.
Takk til Mimringen med Sigfrid i spissen, som var plassansvarlig, og
til Kurt som laget bøttevis med vaffelrøre!
Bente

TURISTATTRAKSJONE

DANS OG SPILL
PÅ AIDA CARA
Folkedanslaget og Spellemannslaget gjentok suksessen fra i fjor på
samme cruisebåt til kai i Tromsø. I fjor 4 ganger, i år tre.
programmet var litt annerledes i år, noen danser tatt ut, nye lagt til.
Stor innsats fra programkomiteen, danseleder, musikken, Karen og
Tove som presenterte programmet og ikke minst barneleiken! Stor
jubel for barneleiken med treturen sin!
Tiltaket krevde mye arbeid og innsats, men gav gode penger og stor
glede over resultatet. Den nye Havneterminalen åpner i juni i år, en ny
fin plass å danse på, turistdansing der kanskje?
Vh
Mette/Atle

PÅ NYE EVENTYR

«WENN JEMAND EINE REISE TUT,
HAT MAN ETWAS ZU ERZÄHLEN
"Når man gjør en reise, har man noe å fortelle". Sitat hentet fra Urians
reise Um die Welt av den tyske forfatteren Matthias Claudius (17401815).

Da jeg fikk spørsmål om å stille som kandidat som leder i Hovedlaget
gikk tankene til alt jeg ikke kan om BUL Tromsø utover idretten, men
som kusken Barkis i David Copperfield sa jeg litt omskrevet, "Kari is
willing", "Kari er villig", og tenkte som foran tidligere valg til
lederverv: Her er mye jeg ikke kan, men jeg lærer nok etter hvert. I
tillegg kan sikkert noen med mer kunnskap gi meg gode råd. Valgt ble
jeg. På møtet lovte jeg "publiken" å bli leder for hele laget på tross av
mitt idrettslige ståsted.
Med erfaring fra tidligere tillitsverv antok jeg at jeg også denne
gangen sa "ja" til mer enn bare det å være leder for Hovedlaget. Det
stemte. Allerede ved valget skulle de ha delegater til årsmøtet i TUF,
Troms ungdomsfylking. Der var BUL Tromsø medlem. Hva var nå
dette? Fire dager senere skulle det foregå på Finnsnes hotell, eid av
BUL Tromsø. Nysgjerrigheten fikk jeg dit både for å delta og for å
kikke på hotellet.
Det var med stor spenning jeg ankom Finnsnes kvelden før årsmøtet.
Jeg fikk hjelp av to hyggelige ungdommer med å finne hotellet. Ut fra
det jeg har erfart ved årsmøtene i BUL Tromsø, hadde jeg en idé om at
snittalderen på delegatene ville være rimelig høy, og jeg ville være
med på å heve den. Ankommet møtesalen, viste det seg at jeg hadde
rett.
Fremmøtet var ikke veldig stort. To-tre i tredve-førtiårsalderen kunne
karakteriseres som "ungdom". De dro ned snittet som jeg røft regnet
var mellom seksti og sekstifem. En gammel elev på ca. 30 var på
hotellet. Han ristet på hodet over å hørte hva jeg gjorde der.
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Fremmøtet var ikke veldig stort. To-tre i tredve-førtiårsalderen kunne
karakteriseres som "ungdom". De dro ned snittet som jeg røft regnet
var mellom seksti og sekstifem. En gammel elev på ca. 30 var på
hotellet. Han ristet på hodet over å hørte hva jeg gjorde der.
Den ene av "ungdommene" representerte NU, Noregs ungdomslag.
Henne skulle jeg møte senere på NUs årsmøte. Hun presenterte et
spennende opplegg for en leir for unger denne sommeren. Utover
hennes innslag var over hodet ikke idretten tilgodesett. Det var leiklag,
folkedans og musikk, handarbeid og teatervirksomhet opp og i mente.
Årsmøtesakene gikk greit unna. Ti punkter var satt opp på kommende
arbeidsplan, mens to ble lagt til. Blant disse kan nevnes

Gi støtte til lokallagene, spesielt barne- og
ungdomsaktiviteter, barne/familiestevnet og storkurs.
punkt 03. Gi en ekstra bonus til lag som er ekstra aktive.
punkt 05. Fortsette med bunadarbeidet og avklaring av avtale
med Husfliden.
punkt 10. Søke medlemskap i TROBUR, Troms barne- og
ungdomsråd.
punkt 12. Lage gode kriterier for tildeling av tilskudd.
punkt 02.

Avslutningen på oppholdet ble en opplevelse. Da viser jeg også til
uttalelser fra NU-representanten: Riksteateret bodde på hotellet, Det
var holmenkollørdag og i storstua var 10-mila i gang i fjernsynet. Ville
vi få en norsk vinner? Bak meg i rommet satt Helge Jordal, bak han
igjen Henning Westerås. Kommentarene kom tett fra oss seere,
spesielt fra Jordal og Tangen. Spenningen var til å ta og føle på. Vår
mann tapte! Henning ble sur!
TUF-møtet var bare begynnelsen. Et nytt årsmøte ventet i slutten av
april. Denne gangen var det NU. Årsmøte ble avholdt i Oslo, på
Scandic Hotel, det gamle Edderkoppen, St. Olavs plass. BUL Tromsø
var representert med Monica Slettvold, Veronika Hope Lilleng og meg
som så på meg selv som observatør.
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Det var en helt annen dimensjon på dette årsmøte. Snittalderen var
mye, mye lavere. Det møtte 95 delegater, samt fem gjester og fire
ansatte på NU-kontoret. Det hadde ikke deltatt så mange så langt
lederen kunne huske. Tromsbenken besto av sju representanter, én fra
BUL Harstad, én fra Tromsdalen Ungdomslag, i sin tid slått sammen
med Tromsdalen IL til TUIL, to fra TUF og oss tre fra BUL Tromsø.
Ved siden av meg hadde jeg den eneste finnmarkingen i salen fra
Lakselv Ungdomslag. Kunne ikke dy meg for å nevne
sammenslåingen. Litt artig var det at vi fra Nord-Norge var nummerert
fra 1 til og med 13. Det ble valgt to møteledere en av hvert kjønn, den
ene fra nord. Ønsket man å delta i debatten, måtte man opp på
talerstolen å snakke i mikrofon.
Kun to av lagene med delegater, hadde idrett på programmet, BUL
Oslo og BUL Tromsø. Resten tilhørte rene ungdomslag og det de alltid
har stått for. Alt av sakspapirer var på nynorsk. Mange av dem som
entret talestolen, hadde nynorskpregede dialekter. Raskt bestemte jeg
meg for ikke å be om ordet, bare følge med og lære. Årsmøtet foregikk
lørdag og søndag. I likhet med på Finnsnes, gikk sakene greit unna
selv om flere hadde noe å si, og en del av dem var gjengangere på
talerstolen.
Det ble vedtatt en felles fagpolitisk plattform for NU som skulle
erstatte tidligere bunadspolitisk- og folkedanspolitisk plattform. I
denne nye plattformen var det fem punkter i flere avsnitt. De gikk på
"samfunn", "dans", "teater" "bunad" og "språk".
Lørdag kveld var det landsmøtemiddag på hotellet etterfulgt av fest
med dans i Nordal Brunsgate ca. 200 meter rundt hjørnet for hotellet i
lokalene til Bygdelagsskipnaden. Festen der var en opplevelse for en
som primært steller med idrett. Det startet med en feiende polonese
som selv jeg kunne ha deltatt i, etterfulgt av ringdanser, reinlender,
pols og polka alt fulgt av levende folkemusikk. De holdt på
sammenhengende i minst tre timer. Den siste timen var det sangleker,
hver av dem med et utall vers. Jeg følte meg hensatt til Færøyan der
jeg satt ringside, så på og sang med.

PÅ NYE EVENTYR
Ingen på gulvet tok pauser, og ingen så ut til å bli slitne. Mine to
meddelegater fra BUL Tromsø var blant de ivrigste. Så var det pause
med kaffe og kaker før turen gikk tilbake på dansegulvet med mer
folkedans. Kanskje burde vi i idrettslaget hive oss på et dansekurs eller
fler. Man får bra kondis av slikt noe! Som ihuga twistdanser vet jeg
det.
Etter avsluttet årsmøte ble jeg sittende å prate med to delegater fra
Lista Ungdomslag, Hillbjørg Tveit og Rita Vevle. Jeg skulle ikke hjem
til Tromsø på flere timer og ble med dem på en tur bort til slottet. Den
ene av dem ikke hadde sett det på nært hold før. I tillegg til slottet fikk
de med seg den offisielle statsministerboligen, Israels ambassade,
Grotten, trappa der Monrad Norderval og Eli Hagen kjørte utfor og
selvfølgelig slottsparken med statuen av Camilla Collet og barnas
dekorasjoner og statuer i anledning kongens jubileum i 2016.
Til slutt en personlig konklusjon på årsmøtehelga: Dette var lærerikt,
dette ga mersmak!
Kari Nerdrum Tangen

Alle deligater fra Troms

NORDNORSK

BARNESTEVNE
TROMSØ 2018
Fredag 20 april tok barneleiken i folkedanslaget i BUL-Tromsø imot
78 barn og frå landsdelen på Mortensnes skole. Gjestene var: Dans
Tverrlandet fra Bodø, Dans Aspåsen fra Bodø, Juniorspellemannslaget
fra Bodø, barn fra Tårstad leikarring og UL Ørnen fra Leknes. Med
oss hadde vi også felespillende barn fra Tromsø.
Barnelagene i Nord-Norge har tradisjon på å arrangere årlige
barnestevner, og lagene roterer på å invitere. I år hadde vi for første
gang med oss felespillere, og fikk dermed blandet musikk og dans på
en veldig fin måte. Mange av barna både danser og spiller og de fikk
oppleve å spille til dans og møte andre barn som spiller fele.
På lørdag var det tid for opptreden i byen og vi var heldige og fikk
strålende sol. Stevnetoget gikk fra Saga Hotell og til Stortorget, og
med nært hundre marsjerende store og små trakk det stor
oppmerksomhet fra byens befolkning. På Stortorget ble vi
akkompagnert av Spellemanslaget i BUL-Tromsø og fikk vist frem
samdansprogrammet med innslag av fele fra juniorspellemannslaget i
Tromsø og Bodø. Instruktør Signe Johansen sto for
samspillsprogrammet på fele.

NORDNORSK
På lørdags kveld var det sangkurs og formingskurs arrangert av
husflidslaget før fest, og kursbolkene fortsatte på søndagen med kurs i
drama, dans, og felespill. Kursene på stevnet har hatt fokus på
tradisjon og kunst. Tromsø har for første gang vært vertskap til
nordnorsk barnestevne, og vi har hatt en flott og lærerik opplevelse og
gleder oss til å arrangere neste gang det blir vår tur.

Susanne

Alle deltakerne på stevne.
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