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K J E K T  Å  V I T E

   REDAKTØR
Hedda Trandem 
info.akershusbu@gmail.
com 
tlf. 404 56 654

   NEMND
Amalie Trandem
Anniken Dølerud Laake
Marie Tveit
Jørgen Klaseie
 
Nummer 04/2019. Årgang 
51. 
Distribueres til alle 
medlemmer av Akershus 
Bygdeungdomslag samt 
samarbeidspartnere. 
Bladet har et opplag på 
omkring 900 eksemplarer.

   TRYKKERI

    BIDRAG?
info.akershusbu@gmail.
com

Vi tar gjerne i mot bidrag. 
Har du en sak du brenner 
for, eller har du kanskje 
vært på et morsomt ar-
rangement? Skriv til oss! 

www.nbu.no/akershus       www.facebook.com/ AkershusBygdeungdomslag         Instagram  Akershus Bygeungdomslag #akershusbu

FØLG MED

Har du husket å betale medlemskontingenten din? 
Vil du fortsette å motta EKKO i posten, være en del av 
verdens største vennegjeng og få tilgang til et bredt 
utvalg av arrangementer bør du gjøre det! 
Ny betalingsløsning for innmelding! Etter sommer-
stengt på innmeldingssiden er det nå kommet en ny 
løsning for innmelding på nettsidene. Med kortbetal-
ing kommer medlemmene rett i medlemslistene, og 
nye medlemmer får bekreftelse på at innmeldingen er 
mottatt.  

Visste du at vi leier ut både ABU-hallen og anlegget 
vårt? Ta kontakt med Sissel Strøm på tlf. 480 80 848 
eller e-post: aktivitet.akershusbu@gmail.com for pris-
er og betingelser. Leiekontrakt finnes også på hjem-
mesiden www.nbu.no/akershus.

Alle lokallagsstyrer kan søke om støtte til medlemsak-
tiviteter fra Landsstevnefondet. Send en søknad 
til lederabu@gmail.com. Søknader behandles 
fortløpende.
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K O N T A K T

Det har blitt skikkelig høst 
ute, og det er godt å komme 
inn i varmen sammen med 
andre ABUere. I høst har det 
blitt arrangert mange flotte 
arrangementer i Akershus 
Bygdeungdomslag. Det har 
vært fester, swingkurs, tevling-
skurs, bilrebus og flere lokallag 
deltok på aksjonsnatta - for å 
nevne noe. De nye styrene har 
kommet godt i gang, og det 
ser vi resultater av! I november 
skal det faktisk arrangeres 21 
aktiviteter kun i ABU! Jeg synes 
vi skal sette ordentlig pris på 
alle de flotte tillitsvalgte vi har 
i Akershus Bygdeungdomslag! 
Ta deg tid til å si takk til en som 
sitter i et lokallagsstyret, takk 
for at du bruker tiden din på at 
vi skal ha det moro sammen! 

Det begynner også å nærme 
seg jul (har jeg sett i butik-
kene). Jul betyr mye BU-aktiv-
itet! Som nevnt, er det fullt av 
aktiviteter i november, og det 
fortsetter i desember. 

Har du ikke fylt opp førjulstid-
en ennå, så synes jeg du skal 
ta deg en titt på kalenderen 
til ABU. (Den finner du på 
nbu.no -> kalender -> Oslo og 
Akershus). I desember skal det 
være både filmkveld, skogtur 
og pepperkakepynting. I tillegg 
kommer de tradisjonelle julef-
estene som er julebordet i Ås 
30. november, 3.-dagsfest i Nes 
og 5.-dagsfest i Ullensaker. På 
disse festene blir det servert 
middag, og du må derfor mel-
de deg på. Pass på å gjør det 
før det blir fullt! 

Jeg gleder meg til å se stort 
oppmøte på arrangementene 
fram mot neste år, både på 
ulike arrangementer og fulle 
festlokaler. Vi sees! 
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LEDER
Anne Hjørnegård Bjerke 
Tlf: 905 30 332 
lederabu@gmail.com

ORGANISATORISK NESTLEDER
Kjersti Bogstad 
Tlf: 959 61 424 
org.akershusbu@gmail.com

BYGDEPOLITISK NESTLEDER
Maja Aas  
Tlf: 473 57 281 
bp.akershusbu@gmail.com

ØKONOMIANSVARLIG
Siri Sundhagen  
Tlf: 994 24 979 
kontoret.akershusbu@gmail.com

TEVLINGSLEDER
Karoline Bjørnholt 
Tlf: 952 20 939 
tevling.akershusbu@gmail.com

KULTUR  OG AKTIVITETSLEDER
Sissel Strøm  
Tlf: 480 80 848 
aktivitet.akershusbu@gmail.com

NYBROTTSLEDER
Håkon Bjørnholt

Tlf: 903 66 911 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Hedda Trandem  
Tlf: 404 56 654 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Svend Harald Kvarme 
Tlf: 416 78 460 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Anniken Dølerud Laake

3. VARA
Kristine Tveit  

Anne Hjørnegård Bjerke, 24 år, Lærer

L E D E R
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Telttur med Nes og Aurskog-Høland
Foto/tekst: Malin Sæther

LOKALLAGSSIDENE
Lørdag 12. til søndag 13. oktober 
inviterte Aurskog- Høland og Nes BU 
til båling og skåling kombinert med 
telttur. 
Mørket senket seg over Urskog Fort og klokka begynte sakte 
å dra seg mot midnatt. Lyden av en SoundBox som skulle 
underholde 46 livlige bygdeungdommer hele natten, pluss 
et rop om «Skål!» i ny og ned var alt man kunne høre på lang 
avstand. Med unntak av noen høylytte vikinger som hadde 
slått leir kun et steinkast unna, som forøvrig var nysgjerrige 
på vårt arrangement og ville dele noen ekte vikinghistorier 
med oss. Det var fyr i bålet og grillpølser med tilbehør gikk 
ned på høykant. Folk hadde med seg noe godt i turkoppen 
(eller pappkruset), latteren satt løst og folk bøy på gode 
(og noen ikke fullt så gode) historier hele kvelden. Plutselig 
var det på tide å ta kvelden, noen hadde sjåfør hjem, mens 
noen hardhauser sov over i telt. Alt i alt hadde vi ingent-
ing å klage på, da været var med oss og oppmøtet var helt 
strålende. Vi vil takke Nes BU for samarbeidet om et vellyk-
ket arrangement og håper på flere slike i fremtiden! 

Foto/tekst: Vigdis Neby

Tevlingskurs i ost

Osteanretningskurs i Vestby
Torsdag 19. september stelte Vestby Bygdeung-
domslag til med kurs i osteanretning. Det ble 
en lærerik og hyggelig kveld med bra oppmøte. 
Veldig hyggelig at Bjørg Tveit Strøm, tidligere 
norgesmester, tok seg tid til å være kursholder 
denne kvelden. Spennende at det ble tid til å 
være med på startprosessen til ysting av ost un-
derveis i kurset!
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Telttur med Nes og Aurskog-Høland Halloweenfest

Lørdag 26.oktober arrangerte 
vi Halloweenfest. Dette ble en 
vellykket kveld med fullt hus! Dere 
hadde virkelig gått all in når det kom 
til kostyme, og i år var det The Joker 
som gikk av med prisen beste ko-
styme. Tusen takk til alle som kom, 
både de feststemte og vaktene. Vi 
gleder oss allerede til neste år!

Foto/tekst: Stine Bekkemoen

Stor aktivitet fra Ullensaker gjennom hele 
aksjonsuka

Foto/tekst: Vigdis Neby

Kveldens beste kostyme!

Kokkekamp

Tirsdag 29.oktober arrangerte vi kokkekamp! Vi 
hadde ni bu’ere som møtte opp i tillegg til styret 
og de ble delt inn i tre lag. Oppgaven gikk ut på å 
lage middagsrett og enkel dessert til to personer, 
med utgangspunkt i matvarer som butikkene ans-
er som ikke egnet til å selge og som derfor ville 
blitt kastet. Både vi i styret og våre to dommere 
fra Bygdekvinnelaget ble mektig imponert over 
hva dere fikk til å lage! Tusen takk til alle som 
møtte opp!

Fangene på fortet med Hurdal

Hurdal BU arrangerte 12. oktober tur til fan-
gene på fortet, hvor alle fikk utfordret seg selv 
på diverse oppgaver. Deretter bar veien videre 
til Egon der alle var med og spiste. Vi takker for 
en super kveld og håper at enda flere ønsker 
og bli med oss i Hurdal BU neste gang!

Foto/tekst: Anneline Parken

Tevlingskurs i ost
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leder- og nestledersamling i Akershus 
                                             Bygdeungdomslag

Årlig arrangerer fylkesstyret en leder- og nestleder-
samling et par-tre måneder etter høstkurs. Man har 
fått kjenne på hvordan det er å være leder- og nestled-
er, og med det kan det følge en del spørsmål. 
På slike samlinger er det lagt opp til erfaringsutvek-
sling mellom de ulike lokallagene. Hvordan fungerer 
styret og lokallagene, har man møtt på noen ut-
fordringer så langt? I år var fokuset på årets aksjonsu-
ke, i tillegg til verving.
Det var en veldig bra kveld, og mange hadde ideer og 
erfaringer om hva man kunne gjøre for å verve flere 
medlemmer i lokallaget, og hvordan man kunne løse 
eventuelle utfordringer i lokallaget.
På slike samlinger er det også viktig å bli kjent med de 
andre lederne, og fylkesstyret og vi har tro på at slike 
samlinger gjør det lettere for lokallagene å samarbei-
de på tvers - både med arrangementer og utfordringer 
som måtte dukke opp gjennom et styre år.

Foto/tekst: Line Bekkestad

Foto/tekst: kjersti bogstad

Den 25. oktober arrangerte vi tacotevling! 
det var en utrolig morsom kveld, hvor vi 
kombinerte tevling, sosialt lag og fredag-
stacoen! Et stappfullt lokalet og veldig godt 
oppmøte! vi starta med quiz, og avslutta 
med å spise all den tacoen vi orket!

Foto/tekst: Line Bekkestad

Aksjonsuka braket løs med tacotevling!

årlige Bilrebusen i sørum

Den 19. oktober arrangerte vi bilrebus! Det 
var mange påmeldte lag, og en vellykket 
rebus! Etterpå var det påfølgende fest på 
festiviteten på Sørumsand. Det var mange 
festglade deltagere, liv og dansegulvet og 
god stemning hele kvelden. Vi takker for en 
vellykket rebus, og gleder oss allerede til 
neste år. 



7

ABUs høstarrangement i ås

Hva er egentlig lokallagsstafet-
ten? Under lokallagsstafetten 
skal det tevles i ulike lagtev-
linger med deltagere bestående 
av rene lokallag. Det blir ført en 
poengoversikt for hver etappe i 
stafetten, og på sommerstevne 
blir det beste lokallaget kåret. 

2019 har det blitt gjennomført 
mange gode tevlinger og aktivit-
er! Det er en god arena for å øve 
oss i tevlinger eller møte men-
nesker på tvers av lokallagene. 
I tillegg skaper det bedre sam-
hold i lokallagene når noe står 
på spill, og
konkurranseinnstinktet slår inn. 

Ås arrangerte quiz på høstar-
rangementet i ABU, mange 
møtte opp og det ble veldig 
jevnt i toppen. 

Kråkstad/ ski har arrangert 
pizzatevling, her var det om å 
gjøre å lage den beste piz-
zaen. Ikke så mange møtte 
opp men det var veldig hyg-
gelig for det. 

Poengoversikt

Nes: 39
Sørum: 33
Vestby: 24
Skedsmo: 23
Gjerdrum: 8
Kråkstad/ski: 8 
Nannestad: 3

Lokallagsstafetten

Lørdag 28. september ble Akershus sitt Høstarrange-
ment holdt på Liahøi i Ås. Tusen takk til Ås Bygdeung-
domslag som var supre til å arrangere! 

Nes bygdeungdomslag satt opp minibuss til tevlere, 
noe som blant annet sørget for høy tevlingsaktivitet 
gjennom hele dagen. Det ble tevlet i alt fra ostean-
retning, bløtkakepynting, quiz (del av lokallagsstafet-
ten) og kokkekamp! Dette ble holdt helgen før NBUs 
Høstarrangement og det var en gylden mulighet for 
tevlere å kvalifisere seg, samt skjerpe teknikkene sine. 

Senere åpnet dørene for festdeltakerne, og med party-
buss som Eidsvoll/Ullensaker satt opp, sørget det for 
at det ble bra med liv på kvelden. 

Foto/tekst: Hedda TrandemAksjonsuka braket løs med tacotevling!
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Økonomisk vekst over flere år og økt 
velstand har ført til at de fleste av oss 
har god økonomi. God økonomi fører 
til et stort forbruk. Vi bytter ut det vi 
eier over en lav sko og vi kjøper nytt når 
vi føler at det trengs. Vi har alle ting vi har
 gått til innkjøp av, men som aldri blir brukt. 
Vi ender opp med et «bruk-og-kast-samfunn». 
Det er rart å tenke på at vi ikke skal langt 
tilbake før man sparte i lengre tid når man 
skulle kjøpe noe, og det man kjøpte var da solide 
ting som man tok godt vare på. Gikk det i stykker 
så prøvde man så godt det lot seg gjøre å reparere det, 
enten det var et kjøkkenbord eller et par sko. 

I dag er ofte ikke kvaliteten så viktig, for trendene endres og vi bytter stadig ut med noe nytt. 
Med tanke på miljøet og oss selv så bør vi kanskje slå et slag for god kvalitet, gjenbruk, reparas-
joner, og arvestykker. For må vi kjøpe en ny julepresang, eller må vi kjøpe nye klær? Trenger vi 
stadig å ha en ny sykkel? For min del var lykken like stor som barn når jeg fikk poser med klær 
av eldre venninner, og gleden over en brukt sykkel var stor - for meg var dette nytt. Kanskje blir 
vi dårligere til å tenke slik når vi blir eldre?

For å gjøre noe med det «bruk-og kast-samfunnet» vi har så bør vi i større grad bruke ting på 
nytt, låne når vi kan, og gi bort det vi selv ikke bruker til noen som kan bruke det. Dette kan 
både være sosialt, billigere, og man får gleden av å glede andre. Vi må heller ikke glemme å ta i 
bruk de rundt oss til å reparere det vi har før vi velger å kaste det, kanskje kan du lære noe nytt 
av å reparere noe, eller støtte noen lokale som kan fikse det som fikses kan. Dette er bra for 
både kloden og poden. I år skal i alle fall jeg kjøpe minst en presang brukt! For hva er poenget 
med å kjøpe den ny, når du kan kjøpe den nesten ny av noen andre - for en litt billigere penge? 

På årsmøte i Norges bygdeungdomslag ble det vedtatt at temaet 

for årets aksjonsuka skulle være gjenbruk. Ingrid Thorvaldsen 

som sitter i bygdepolitisk nemnd i Akershus har skrevet uttalen 

“gammalt for deg, nytt for meg,” i forbindelse med aksjonsuka. 

Gammalt for deg, nytt for meg
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Hele 85 tillitsvalgte i Akershus stilte opp på 
kurshelg for Bygdeungdomslaget

Helgen 13.-15. september ble alle de tillits-
valgte i lokallagsstyrene over Akershus kurset 
i sine verv. Det er en helt unik arena for å bli 
kjent med andre og vervet sitt. 

Engasjerte ungdommer på kurs
Lokallagsstyrene ble kurset av fylkeslagets 
tillitsvalgte. De fikk med seg mye lærdom og 
nyttige tips som de kan bruke for å skape mer 
liv og aktivitet på bygda. Med kurs i alt fra sty-
rearbeid til tevlinger og swing, har de fått med 
seg utrolig mye nyttige tips.

”Å møte bygdeungdommer fra hele Akershus 
og få mulighet til å diskutere i tillegg til å dele 
erfaringer har gitt oss mer inspirasjon til å ha 
mye aktivitet fremover,” sa nestleder i Nes 
Bygdeungdomslag Gina Grøndahl.

Unik sosial arena
“Denne kurshelgen og møteplassen får du rett og slett 
ikke tak i så mange andre steder enn akkurat i Bygdeung-
domslaget. Vi er veldig glad i å holde på tradisjonene våre, 
og banketten på lørdagskvelden er intet unntak. Finstasen 
er på, vi synger for full hals, hører på veltalende ord 
og ikke minst avslutter det hele i en polonese. Videre på 
kvelden får også deltakerne testet de nye swingfer-
dighetene på dansegulvet,” forteller leder for Akershus 
Bygdeungdomslag Anne Hjørnegård Bjerke. 

Hele 85 tillitsvalgte stilte opp på kurshelg på 
Sanner hotell på hadeland

aksjonsnatta 31. oktober
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Foto/tekst: lokallagenes instagram / hedda Trandem

Aksjonsnatta er en landsdekkende aksjon, og 
lokallagene i Akershus var supre til å sørge for 
at det ble satt fokus og blæst på årets tema: 
GJENBRUK. Både lapper med gjenbruksvettre-
gler og klær ble hengt opp, samt en innsam-
lingsaksjon til Fretex.

Takk til lokallagene som var flinke til å gjen-
nomføre aksjonen og ikke minst dele den!
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Så var vi allerede i november og årets Høstarrangement 
er lagt bak oss. Og for et Høstarrangement det ble! Hel-
gen 4.-6. oktober ble det arrangert seks norgesmester-
skap og tre NBU-mesterskap. Rett i underkant av 400 
ungdom fra hele landet var samlet på Frogner for å tevle, 
danse, møte gamle og nye venner, delta på oktoberfest, 
bankett og konserter! 

Vi i hovedkomiteen ønsker å takke alle dere i Akershus 
Bygdeungdomslag for den gode dugnadsånden dere 
viste, alle dere som sier JA, og som stiller opp for felless-
kapet. Dette hadde ikke gått uten dere, og vi håper dere 
også hadde en fin og minnerik helg! Lørdag 18. januar blir 
det skalkefest (en fest for alle som har jobbet dugnad). 
Invitasjon kommer! I tillegg til at dere var flinke dugnad-
sarbeidere var det jammen mye bra resultater på tev-
lingsfronten! Resultatene ligger ute på www.nbu.no og på 
Facebooksiden NBUs Høstarrangement.

Jobba du dugnad under HA?

-det blir Skalkefest for de som 
jobba, det kommer mer informasjon, 
så følg med!

Foto/tekst: Louise Wethal



Erlend Haug, 19, Skedsmo

Karen Marie Strømnes, 22 , Ås

Kasper / Markus

1.Hvor mange høstarrangement har du 
vært på?
2.Har du tevla eller deltatt på noen 
NBU-mesterskap?
3.Hva var det morsomste med helga?
4.Anbefaler du HA til andre?

1. Jeg har vært på 3.
2. Deltatt på eksteriørbedømming av sau 
og fem om dagen.
3. God stemning og mange gode venner
4.  ja, absolutt!

Marie Tveit, 21, Sørum

1. Jeg har vært på ett høstarrangement
2. Jeg deltok på 5 om dagen og quiz
3. Det morsomste med helga var alt det 
sosiale som tevlingene og konsertene.
4. Ja absolutt.

1. Jeg har vært på 2 HA.
2. Jeg har ikke tevla på HA før, men kunne gjerne ten-
ke meg og gjøre det til neste år.
3. Helga var veldig morsom, du møter jo Norges beste 
vennegjeng, alle blir godtatt som den personen de er, det 
er hyggelig å se andre medlemmer, banketten er alltid stas 
og jeg syns det er litt av høydepunkt i løpet av helg. Veldig 
god mat og fantastisk underholdning. 
4. Ja jeg anbefaler det til både nye og gamle medlem-
mer. Vært og ta seg en tur!

1. Jeg har vært på ett.
2. Ja det gjorde jeg, tevla motorsag, fem 
om dagen og eksteriørbedømming av sau
3. Det var helt klart konsertene og alle tev-
lingene
4. Ja helt klart, det er som landsstevne på 
en helg, så det er veldig morsomt.

Jens Kristian Liaker, 19, Eidsvoll

Magnus Normann, 18, Nes

4  kjappe
Spørsmål
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-VI SLO AV EN PRAT MED BU-VETERANENE FRA AURSKOG
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VI HAR AKTIVITETSKONKURRANSE UT ÅRET!
På høstkurs ble det kjørt igang en kam-
panje med fokus på aktivitet. For det er 
gjennom aktivitet at blåses liv i lokallaga, 
og bygdeungdommer fortsetter å betale 
medlemskontigenten og ikke minst har 
det gøy i BU! 

For å flytte fokuset litt bort fra fest får 
lokallagene poeng for hver aktivitet de 
arrangerer og TO poeng for alkoholfritt 
arrangement.  

Dette går ut året, men siden vi ikke regner 
med at det er mange arrangementer mel-
lom 5. dagsfesten til Ullensaker og nyttår 
annonseres lokallaget som vinner på 29. 
desember på 5. dagsfesten.

Så langt har det vært utrolig bra aktivitet.

Poengoversikten:

2020 FYLLER AKERSHUS 80 ÅR!

Bygdeungdomslaget har lange tradisjoner, og 
Akershus Bygdeungdomslag fyller hele 80 år i 2020. 
I den forbindelse mimrer vi tilbake i tiden, nærmere 
bestemt Landsstevne 19 - 24. juli i Larvik 1988. 
“Det var fort 3000 medlemmer som dukka opp på 
Landsstevne på den tiden,”  forteller Halvor Trandem.

Fra Rådhusplassen i Oslo til Landsstevne i Larvik var 
det verdensrekordforsøk i rundballetrilling, og Eivind 
Strøm stod i spissen for det hele. Etappen fra Lier-
toppen og til Sande hadde Aurskog-Høland, “Det var 
oss hardinga fra Urskæv,  nevner Halvor som trilla 
rundballen sammen med i dag kona Anne Kari Krog 
Trandem, Jan Kåre Hoel og Bottel Skøyen og Carl 
Gudmund Aanerud.

De husker spesielt hvor tungt det var, særlig etter et 
regnskyll. Det var de i Aurskog-Høland som hadde 
buss, men det stevnet var det noen andre som tok 
med bussen nedover til Landsstevne, slik at de kunne 
trille sin etappe. De mimrer tilbake på hvor mye moro 
det var, samtidig som de fikk sjokk når de innså at det 
var for 31 år siden. Nå er det neste generasjon som 
holder liv i Bygdeungdomslaget.

Det fine med Bygdeungdomslaget var at det var rom 
for alle, det å få et så godt samhold i en så fin organ-
isasjon ville jeg ikke vært foruten, legger Anne Kari 
til. Hun forteller videre at hun var alltid med på noen 
tevlinger, men hun hevda seg aldri, selv om jeg har 
hjulpet til en god del med yngste dattera når hun har 
tevla borddekking på Landsstevne. 
“Det året var det Vazelina Bilopphøggers som spilte 
opp til dans, vi dansa swing, var med på fotballturner-
ing, tevlinger og ikke minst fikk festa.

Brit Hoel, Karianne Haugerud, Nils Halvor krog, Halvor Trandem, Øyvind Nitte-
berg, Erik Foss er blant dem som sitter utenfor vogna.

Bottel Skøyen, Halvor Trandem, Anne Kari Krog Trandem, Carl Gudmund Aaner-
ud og Jan Kåre Hoel gjør sin del i v.forsøket i rundballetrilling. 

På den tida var Aurskog-Høland store, det var 250 
medlemmer etter sommerstevne i Aurskog-Høland i 1986. 
med Kristin Gulbrandsen i spissen,” kommer ekteparet 
fram til sammen.

Foto/tekst: Håkon Bjørnholt

tekst: HEDDA Trandem 

Bilder: hentet fra facebookgruppe BU- minner gjennom 70 år

JA til levende bygder!
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VELKOMMEN TIL DE TRADISJONELLE 
JULEFESTENE

JULEBORD 30. NOVEMBER MED ÅS BU

3. DAGSFEST MED NES BU

5. DAGSFEST MED ULLENSAKER BU

Lørdag 30. november er det tid for
Akershus bygdeungdomslag sitt julebord, 
og i tradisjon tro er det Ås som arrangerer, 
det blir på Kroer Velhus. Det vil bli servert 
ribbe, medisterkaker, pøler med passende 
tilbehør. Samtidig blir det livemusikk med 
bandet Finlandia, så her er det muligheter 
for å swinge seg rundt om kvelden.

Sjekk Facebookarrangement for å melde 
deg på, det er begrenset antall plasser og 
det er første mann til mølla.

Dresskoden for festen er pent, det vil si 
kjole/dress med pensko.
Julebordet har 16 års aldersgrense 

Etterhvert som julestria, eksamener, 
tentamener og julegaver er forbi og ribba 
fra julaften er fordøyd kan du bli med på 
tradisjonsrike 3. dagsfesten til Nes 
bygdeungdomslag. Det er herremåltid, 
med steik, fløtegratinerte poteter og 
tilbehør etterfulgt av en nydelig dessert. 
Kvelden fortsetter i kjent BU-stil, med god 
stemning og fest utover hele kvelden. 

Dresskoden for festen er pent, det vil si 
kjole/dress med pensko.
3. dagsfesten har 16 års aldersgrense

Etter en hviledag imellom 3. dagsfesten, 
hvor folk kan hente seg inn igjen sørger 
Ullensker bygdeungdomslag for å avslutte 
romjula med årets siste fest 29. desember. 
Det blir på Kløfta velhus. Her er det også 
god mat å få servert, kanskje noen veltal-
ende ord, etterfulgt av gode toner og fest 
utover kvelden. 
Dresskoden for kvelden er pent, kjole/
dress samt pensko
5. dagsfesten har 18 års aldersgrense. 



HVA 
SKJER?

NOVEMBER
9. 50-TALLSFEST, AURSKOG-HØLAND

13. GÅRDSSTAFETT, ULLENSAKER 
13. SWINGKURS, VESTBY

15.LOK ALLAGSSTAFETTEN; HANDYMAN MED 
PÅFØLGENDE BÅLING OG SK ÅLING, GJERDRUM 

16.LEIRDUESKYTING, FROGN OG NESODDEN 
16. TEMA AFEST: HAWAII, EIDSVOLL 

20. BOWLING OG PIZZA, NANNESTAD 
23. BÅLING OG SK ÅLING, HURDAL 

30. BUSS TIL JULEBORDET, NES
30. VORS FØR JULEBORDET, VESTBY

30. JULEBORD, ÅS 

DESEMBER
4. FILMKVELD, NES

6. SKOGSTUR MED GRILLING OG BÅLING/SK ÅLING, 
ULLENSAKER 

10. PEPPERK AKEPYNTING, SKEDSMO
11. PEPPERK AKEPYNTING, NES 

27. 3. DAGSFEST, NES 
29. 5.DAGSFEST, ULLENSAKER 

JANUAR
12. AKING OG GRILLING, ULLENSAKER 

25. AKEDAG MED PILS, EIDSVOLL 
31. BOWLING, SKEDSMO

1. FEB NYTTÅRSBORD FOR LOK ALLAGSSTYRENE, 
SØRUM 

FEBRUAR

7-8 FEB. SPARK VM, HURDAL OG EIDSVOLL
12. FEB  SKØYTER, ULLENSAKER

13. FEB GOCART, NANNESTAD 
15. FEB ÅRSMØTE I AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG 
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1. vara                                                2. vara                                                         Nybrott

Hjørnet
Tekst: Svend Harald Kvarme Tekst: Anniken Dølerud Laake Tekst: Håkon Bjørnholt

Morn bygdeungdommer!

Jeg sitter som 1. vara i fylkessty-
ret og synes det er veldig artig! 
Det er  morro å kunne være med å 
se hva som foregår bak kulissene, 
uten å ha spesielt store oppgaver. 
1 vara er en gylden mulighet til 
å se hva fylkesstyret egentlig 
går ut på og man får være med 
på veldig mye morro som man 
sent vil glemme. Kan da spesielt 
trekke fram vårkurset hvor man 
møter de andre fylkesstyrene fra 
hele landet, der dele vi erfaringer 
og hadde det sosialt og morro 
sammen. Dette er en veldig god 
mulighet til å være med å påvirke 
hvordan fylkeslaget skal se ut i 
dag og tiden framover. Vil anbe-
fale alle som for muligheten til et 
fylkesstyreverv om å takke JA, du 
vil ikke angre!

Hei alle!

Høsten nærmer seg slutten og 
med det kommer mørkere dager, 
is på ruta og ikke minst, julen! Vi 
har så vidt kommet inn i Novem-
ber, og her er hver uke stappfull 
med masse aktiviteter. Sørum 
arrangerer bu-trim hver søndag 
frem mot jul, Gjerdrum skal ha 
handyman og Nes skal ha pep-
perkakepynting, for å nevne noe. 
Bli med!
Når vi kommer til Desember 
står noen av årets virkelige store 
høydepunkter på planen, nemlig 
julefestene! Vi starter med jule-
bord i Ås 30.november, før Nes 
og Ullensaker byr opp til 3.dags-
fest og 5.dagsfest. Dette er tre 
utrolige morsomme fester med 
god middag, artige taler og mye 
dans til god, levende musikk! Det 
er begrenset med plass, så jeg vil 
anbefale alle som har mulighet til 
å melde seg på så fort som mulig, 
og bli med på julens høydepunkt!

Hei på dere BU´ere!

Høsten er godt i gang, og det er 
jaggu aktiviteten i ABU og! Fram 
mot jul blir det avholdt en drøss 
forskjellige aktiviteter, så her 
burde det være noe for enhver 
smak. At høy aktivitet verver 
medlemmer er det liten tvil om, 
vi ble nemlig 50 nye medlemmer 
i Oktober. Det er veldig bra, og 
jeg må få takke alle de flinke og 
engasjerte lokallagsstyrene vi har 
i Akershus, som bidrar til så mye 
aktivitet.

liten kommentar fra styret



 Ringnes og Ås har samarbeid med ny blanding? 

 Yngste Romsaas hadde englevakt på skogtur på 

Halloweenfest

Romsaas må øke jordskokkproduksjonen etter et 

dyrere hotellopphold, der han fikk noe rart i sausen

Agnor og Kvarme, er han godkjent Svend?

 Nestleder i Gjerdrum og Ullsokning går hånd i 

hånd

 Aas klinte til i rampelyset på dressfest

 Ikke så lurt å kose seg midt på gresset med refl-

eksdress?

 Kjeppen er tilbake på gamle trakter

 Gutta i fylkesstyret er nysingle og vinteryre!

 Får Håkon billigere traktor på FK Kløfta?

 93´ er god årgang for Authen

 Infoleder i Gjerdrum deler mer enn info

 Leder i Gjerdrum forlenga ferien, god bedring!

 Ele klarer ikke å gi slipp på familien Rustad-Engh, 

jobber for bror og spiser middag med mor

 Nysingel sørumsokning koste seg med singel 

enebarnsmor fra Gjerdrum

 Bråten ser frem til LS 2020 og så han kan treffe 

tidligere flamme

 Prinsen fra Frøyhov har vært på date med 

vegetarianer, blir det kjøtt å få da?

G E K K O

HVA 
SKJER?

NOVEMBER
9. 50-TALLSFEST, AURSKOG-HØLAND

13. GÅRDSSTAFETT, ULLENSAKER 
13. SWINGKURS, VESTBY

15.LOK ALLAGSSTAFETTEN; HANDYMAN MED 
PÅFØLGENDE BÅLING OG SK ÅLING, GJERDRUM 

16.LEIRDUESKYTING, FROGN OG NESODDEN 
16. TEMA AFEST: HAWAII, EIDSVOLL 

20. BOWLING OG PIZZA, NANNESTAD 
23. BÅLING OG SK ÅLING, HURDAL 

30. BUSS TIL JULEBORDET, NES
30. VORS FØR JULEBORDET, VESTBY

30. JULEBORD, ÅS 

DESEMBER
4. FILMKVELD, NES

6. SKOGSTUR MED GRILLING OG BÅLING/SK ÅLING, 
ULLENSAKER 

10. PEPPERK AKEPYNTING, SKEDSMO
11. PEPPERK AKEPYNTING, NES 

27. 3. DAGSFEST, NES 
29. 5.DAGSFEST, ULLENSAKER 

JANUAR
12. AKING OG GRILLING, ULLENSAKER 

25. AKEDAG MED PILS, EIDSVOLL 
31. BOWLING, SKEDSMO

1. FEB NYTTÅRSBORD FOR LOK ALLAGSSTYRENE, 
SØRUM 

FEBRUAR

7-8 FEB. SPARK VM, HURDAL OG EIDSVOLL
12. FEB  SKØYTER, ULLENSAKER

13. FEB GOCART, NANNESTAD 
15. FEB ÅRSMØTE I AKERSHUS BYGDEUNGDOMSLAG 

 
 

1. vara                                                2. vara                                                         Nybrott

Hjørnet
A k e r s h u s  er laget
Melodi: Oa hele natten

Akershus er laget
Akershus er bra
Akershus på pallen 
ja det gjør alle glad
fest i ABU hallen 
både natt og dag
Ao Ao Aoaoao
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Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. november 2019

Aurskog-Høland: 102                  Vestby: 55
 
Christiania: 22                Ås: 38
               
Eidsvoll: 61   Akershus totalt: 828

Enebakk: 9   

Frogn og Nesodden: 17  

Gjerdrum: 17  

Hurdal: 30

Kråkstad/Ski: 30

Nannestad: 58

Nes: 117

Nittedal/Hakadal: 28

Skedsmo: 34

Sørum: 111

Ullensaker: 99
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