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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 01/2020. Årgang 
52. 
Distribueres til alle 
medlemmer av Akershus 
Bygdeungdomslag samt 
samarbeidspartnere. 
Bladet har et opplag på 
omkring 850 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! 

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

Hei alle flotte Akershusinger!

Aller først må jeg få takke for 
tilliten jeg fikk på årsmøtet ved 
å bli gjenvalgt som leder. Jeg 
synes det er skikkelig moro å 
være leder for et fylkeslag med 
så mye god aktivitet! Det er 
et nytt fylkesstyre som gleder 
seg til å finne ut mer av våre 
arbeidsoppgaver og ta fatt på 
jobbingen. Vi skal begynne 
opplæringen for å bli et godt 
styre på Vårkurs i Stavanger i 
midten av mars. Det gleder vi 
oss til!

Jeg håper at 2020 vil bli det 
året vi skal snu de siste årenes 
medlemsnedgang. Vi vil ha 
flere medlemmer! Jeg håper 
dere vil ta med dere noen nye 
på et arrangement i løpet av 
året. Det er mange lokallag 
som er flinke til å arrangere 
aktiviteter, så mulighetene er 
der!

I Akershus skal det arrangeres 
flere swingkurs, tur til Snø, 
Go kart, leirdueskyting, quiz-       

aften med pizza, tevlingskurs i 
tillegg til tevlingskurs i motor-
sag, jubileumsfest og båling 
og skåling. -Og alt dette bare 
i mars! Jeg håper du tar deg 
turen for å støtte opp om, og 
ikke minst kose deg og ha det 
moro og lære noe nytt på disse 
arrangementene. 

Jeg håper også at det er flere 
som blir med på tevlingskurs 
og tevlinger i år. Det trenger 
vi! For dere som er med og 
tevler så er dette en selvfølge, 
men det er viktig at vi viser 
medlemmene våre at tevling 
i ABU ikke bare er for de som 
har trent masse! Det er en 
arena hvor vi øver og lærer av 
oss selv og andre. Det skal ikke 
være høy terskel for å være 
med å tevle. 

Jeg gleder meg til et 
spennende år med mye 
aktivitet og høy 
tevlingsdeltakelse!
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LEDER
Anne Hjørnegård Bjerke 
Tlf: 905 30 332 
lederabu@gmail.com

ORGANISATORISK NESTLEDER
Anna Vøien Aaby 
Tlf: 907 09 447 
org.akershusbu@gmail.com

BYGDEPOLITISK NESTLEDER
Oda Eithun Paulsen  
Tlf: 480 73 432 
bp.akershusbu@gmail.com

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

TEVLINGSLEDER
Svend Harald Kvarme 
Tlf: 416 78 460 
tevling.akershusbu@gmail.com

KULTUR  OG AKTIVITETSLEDER
Anniken Dølerud Laake  
Tlf: 986 24 659 
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
Erlend Haug 
Tlf: 954 02 599 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Håkon Tveit

3. VARA
Sigurd Romsaas  

Anne Hjørnegård Bjerke, 24 år, Lærer

L E D E R
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50-tallsfest med Aurskog-Høland
Foto/tekst: Malin Sæther

LOKALLAGSSIDENE

9. November inviterte Aurskog-Høland Bygde-
ungdomslag til 50-tallsfest på Finstadbru Sta-
dion. Arrangementet gikk over all forventning, 
og hele 56 50-tallskledde personer dukket 
opp. Lokalet var fylt med god stemning og mye 
swingdansing

Foto/tekst: Stine Bekkemoen

UT med UBU

13. november ble det arrangert gårdsstafett for 
både bygdeungdommer og 4H. Vi delte oss inn 
i fire lag, og konkurrerte i blant annet øksekast, 
vedkløyving, saging, melkespannkasting- og 
holding og klutkasting.
Kvelden ble avsluttet med pølsegrilling og varm 
drikke, og senere snøballkrig. 

6. desember ble det arrangert båling og skåling. 
Det var flere bygdeungdommer som møtte opp 
og i løpet av kvelden så ble vi en god gjeng på 
rundt 20 personer. Vi stilte opp med pølser og et 
stort bål som holdt oss både mette og varme til 
langt ut på kvelden.

12. januar var det 
igjen klart for Ut 
med UBU og denne 
dagen var det opprinn-
elig aking som stod på 
agendaen. På grunn av lite 
snø så vi oss nødt til å finne en annen aktivitet og 
da ble det skøyter. Vi var mange som samlet oss 
på Jessheim hvor det ble både skøytegåing og 
hockeykamp med sko som mål. Selv om ikke alle 
hadde med skøyter ble det en vellykket og sosial 
kveld.
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Tradisjonen tro ble det arrangert 3. dagsfest 
på Bøndernes hus i Fenstad. Nes bygdeung-
domslag var som vanlig arrangør. Kvelden 
startet med servering av middag. På menyen var 
det skinkestek med fløtegratinerte poteter og 
grønnsaker til hovedrett og pannacotta til des-
sert. I overkant av 50 bygdeungdommer deltok 
på middagen.
Etter middagen ble dørene åpnet for de som 
ikke var med på middagen. I løpet av kvelden 
spilte Stratos Duo opp til dans, og det var 
mulighet for å få swingt seg. Det ble godt op-
pmøte og nok en gang en vellykket romjulsfest i 
Fenstad. 

Foto/tekst: Andreas Jensen

3. dagsfesten med nes

Foto/tekst: Vigdis Neby

Bowling og Pizza med Skedsmo

Bowling og pizza med Skedsmo BU
Skedsmo BU inviterte til en kveld med bowling 
og pizza. Det ble en vellykka kveld med mye 
latter og moro. Det var en fin gjeng med BUere 
som dro og hadde en fin kveld sammen. Det 
ble et par runder med bowling, og god pizza 
ble servert utover kvelden. Vi takker for en 
trivelig kveld, og håper vi kan få til flere slike 
kvelder i fremtiden. 

Foto/tekst: Maren Hauglid
Swingkurs i vestby

I november var det swingkurs. Gamle og nye 
medlemmer var på plass og nye turer kom på 
rekke og rad. Fordelingen av gutter og jenter 
var ganske likt, men guttene var faktisk i knapt 
flertall denne gangen! Etter tre timer med 
intensiv dans, ble både armer og bein brukt i 
føringa. Frukt og kjeks i pausene bidro til en 
energifull kveld. Håper å se like mange, og kan-
skje flere, på neste kurs!
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Foto/tekst: Stine Bekkemoen

Bowling og pizza, Nannestad

20. november arrangerte vi i Nannestad 
Bygdeungdomslag bowling og pizza. Det ble en 
veldig vellykket kveld med nesten 20 bygdeung-
dommer. Bowling bringer frem konkurranseinn-
stinktet i de aller fleste noe som resulterer i mye 
latter. Det å samle så mange ungdommer til en 
trivelig kveld med morsomme aktiviteter gjør at 
nye vennskapsbånd knyttes og vi blir enda bedre 
kjent med hverandre. Da vi spiste pizza etter 
bowlingen fikk vi mange gode samtaler rundt 
bordet og vi storkoste oss veldig! Vi vil nok en gang 
takke alle som deltok på denne kvelden sammen 
med oss. 
- Styret i Nannestad BU

Foto/tekst: Eline Rustad Engh

29. desember var det igjen duket for den tradisjonelle 5. 
dagsfesten. Vi holdt tradisjonen ved like og det ble servert 
middag og dessert, og det ble holdt taler underveis. Etter 
middagen ble det selvfølgelig fest!  
Det ble som vanlig 
fullt hus og god 
stemning hele 
kvelden! Vi ønsker 
å takke for en 
fantastisk kveld og
lokalet til neste år 
er allerede booket.

5. dagsfesten, Ullensaker

Nyttårsbord for lokallagsstyrene
Den 1. februar arrangerte vi i Sørum 
nyttårsbord for alle lokallagsstyrene i 
Akershus. Vi spiste god mat, danset og 
hadde det moro. Vi i Sørum delte også 
noen priser, blant annet til en gutt og 
jente som vi syns er inkluderende og 
engasjerte! Vi takker for en fin kveld, og 
gleder oss til neste gang!

Nyttårsbord for 
lokallagsstyrene, 
Sørum Foto/tekst: Line Bekkestad



Lokallagssamling på landbrukets hus

Årlig står fylkesstyret for arrangementer for både led-
er- og nestledersamling, i tillegg til lokallagssamlinger. 
16. januar var det tid for litt årsmøteforberedelser 
på lokallagssamlinga hvor vi var så heldige å få være 
på landbrukets hus samt få vår egen Anne Margrethe 
Elton til å snakke. 
På slike samlinger er det lagt opp til erfaringsut-
veksling mellom de ulike lokallagene. Hvordan fun-
gerer styret og lokallagene, har man møtt på noen 
utfordringer så langt? I år var fokuset på årsmøte og 
foreberedelser til det.
Det var en veldig bra kveld, og mange hadde turte å 
si sine meninger og fikk trening i hvordan et årsmøte 
fungerer og hvordan man skriver saker. 
På slike samlinger er det også viktig å bli kjent med 
de andre lokallagene, og fylkesstyret og vi har tro på 
at slike samlinger gjør det lettere for lokallagene å 
samarbeide på tvers - både med arrangementer og ut-
fordringer som måtte dukke opp gjennom et styre år.
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Foto/tekst: Hedda Trandem

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 samhold 
i lokallagene når noe står på 
spill, og konkurranseinnstinktet 
slår inn. 

I desember var det tid for 
lokallagsstafetten med Vestby 
Bygdeungdomslag. Ferdig pep-

perkakehusdeler var kjøpt inn, 
og det var opp til de ulike lagene 
å sette sammen vegger og tak 
til noe som kunne relateres til 
et byggverk. Dette ble løst på 
mange kreative måter, pynten 
sto det ikke noe på og fargene 
var mange. Gløgg ved siden av 
og julemusikk i bakgrunnen. 
Pepperkakehusene fikk ikke 
lang levetid før de ble smadret 
og spist.

Poengoversikt

Nes: 44
Sørum: 48
Vestby: 36
Skedsmo: 23
Gjerdrum: 8
Kråkstad/ski: 8 
Nannestad: 13

Lokallagsstafetten, pepperkakepynting
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81. årsmøte i Akershus bygdeungdomslag

Nittedal BU har som kjent arrangert årsmøte 
for ABU. Møtet ble avholdt på Kulturverket 
Flammen sentralt i Nittedal. Med hele 71 del-
egater fra lokallag og bondelag, avholdt styret 
i ABU et vellykket årsmøte med mange gode 
debatter og innspill til å gjøre fylkeslaget enda 
bedre for alle medlemmene. 

Etter møtet var det tid for å ordne seg til ban-
kett hvor det ble servert varm elgstek med po-
tet og grønnsaker, etterfulgt av hjemmelaget 
karamellpudding. Kvelden ble toppet med god 
stemning med påfølgende fest. Styremedlem, 
Ida Haug Sterud hadde ordnet et heidun-
dranes band som for kvelden kalte seg The 
Sharped Dressed Swingers! De leverte gamle 
og nye slagere, og både allsang og swing holdt 
hele kvelden til ende.

Vi i styret i Nittedal takker for et fint årsmøte 
og håper alle deltagerne er like fornøyd med 
dagen og kvelden som oss!

tekst: Martine Karlsnes

Årets Tevler: Anniken Dølerud Laake

Infoprisen gikk til Ullensaker bu

Årets lokallag og Verveprisen gikk 
til Aurskog-høland bu

Styret i Nittedal/hakadal som sørget for et veldig flott 
årsmøte!

Skal tidlig krøkes for å bli 
ABU´er

Anne holdt en veldig god leders tale



Maia Nabben Grønvoll, 18, Ullensaker

1. Hvorfor dro du på årsmøte?
2. Hvor mange årsmøter har du 
vært på?

3. Den mest spennende saken?
4. Hvorfor vil du anbefale å takke 
ja til verv og delta på årsmøte? 

1. Jeg dro på årsmøte for å være med på å stemme over 
viktige saker og hva Akershus BU skal bruke tid på fre-
mover. 
2. Jeg har vært på 2 årsmøter
3. Den saken som var mest spennende var vell diskusjo-
nen om innkjøp av bærbar høyttaler. Den skapte gode 
diskusjoner og mange forskjellige syns punkter. 
4. Ja! Årsmøte er en super måte for å få sagt det man 
mener.

1. Jeg ville følge litt med på hva som skjer i organisas-
jonen. Bak dørene der beslutningene blir tatt!
2. Kun ett i BU
3. Sak “Uttale” er spennende. Siden den sier noe om 
hvordan folk utenfra oppfatter oss. Det er viktig å vel-
ge ordene med omhu!
4. Ja absolutt. Organisasjonsarbeid er gøy. Det er en 
arena for å bli hørt og det du mener blir tatt på alvor.

1. Jeg dro på årsmøte fordi jeg ønsker å kunne bidra, 
delta på vedtak og for å bli bedre kjent med andre 
styremedlemmer.
2. En gang må bli den første.
3. Jeg syns mange av sakene var interessante, men 
hvem som var mest spennende er vanskelig å si.
4. Ja, jeg vil anbefale andre å takke ja til verv. Det er 
morsomt å delta og du du blir kjent med så mange 
mennesker! Ved å dra på årsmøte får du mulighet 
til å delta på vedtak, fremme saker og høre andres 
meninger.

 1. Fordi det hørtes gøy ut.
2. Dette er første
3. Syntes alle sakene var spennende
4. Ja, det vil jeg anbefale!

Johan Libråten, 18, Aurskog-Høland

Sivert Johnsen, 22, Frogn & nesodden

9

-5 på jordet

Anne marte kvarme, 20, vestby
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Anna Vøien Aaby, 22 år, Nannestad, 
student. 

1. Vært med i BU i 7 år 🎊
2. Deltatt på 5 landsstevner 
3. Det er mange gode minner fra BU, 
men det beste må være landsstevne 
på Hvam i Akershus 
4. Å kunne fly

Oda Eithun Paulsen, 22, Nittedal/
Hakadal, landskapsplanlegger

1. År i BU: 5-6
2. LS: 3
3. Et av landsstevnene
4. At jeg kan teleportere meg til hvor 
som helst i verden

Anne Hjørnegård Bjerke, 24 år, Ås, 
Lærer

1. Jeg har vært med i BU i åtte år. 
2. Jeg har vært med på sju LS. 
3. Lørdag kveld på sommerstevne i 
Aurskog-Høland. For et liv!
4. Foruten å kunne kjenne igjen navn 
og ansikter, hadde det vært moro å 
være synsk 

Leder Bygdepolitisk nestleder organisatorisk nestleder

NybrottsLeder InfoLeder 1. vara

Erlend Haug, 20 år, Skedsmo, 
rørlegger.

1. Jeg har vært med i BU i 3 år.
2. Jeg har vært på et LS, og gleder meg 
veldig til nr to nå til sommeren.
3. Mitt første LS. Dette var veldig Mor-
ro.
4. Da skulle jeg ønske at jeg hadde 
våknet og kunnet snakke alle verdens 
språk flytende.

Hedda Trandem, 21 år,  
Aurskog-Høland, landskapsarkitekt-
student

1. Jeg har vært med i BU i 6 år.
2. Jeg har deltatt på 4, men skal få til 
tosifra
3. Sommerstevne i Aursog-Høland, 
eller banketter i BU generelt
4. fotografisk hukommelse 

Håkon Bjørnholt, 23 år, Skedsmo, 
Maskinfører

1. 7 år i bu
2. 5 landsstevner
3. Høstarrengementet i Ås 2019
4. Snill

navn, alder, lokallag, yrke Bli kjent med Fylkesstyret



Anniken Dølerud Laake, 18  år, 
lokallag, Sørum, agronom på 
Hvam, jobber i rideskole og som 
avløser

1. Vært med i BU i 3 år
2. Deltatt på 2 landsstevner 
3. Det jeg var med å bli norg-
esmester i presisjonskjøring lag. 
4. Å være flere steder samtidig

Siri Marlén Sundhagen, 21 år, Ullen-
saker, jobber og studerer i Trondheim.

1. 6 år!
2. Fem stykker. Blir det sjette til som-
meren! 
3. Vanskelig å velge.. Storkoser meg 
derimot alltid under premieutdelin-
gen på LS når alle fra ABU er med og 
lager liv i hallen! 
4. At jeg aldri trengte å sove igjen.

Kultur- og aktivitetsLederøkonomisLeder

2. vara 3. vara

Håkon Tveit, 19 år, Ullensaker, 
Anleggsgartner

1. 4 år 
2. 3 stevner
3. LS 2017 på Jørstadmoen
4. Da ville jeg vært smart.

Sigurd Romsaas, 19, Sørum 
Lærling landbruksmekaniker

1. vært med i 3 år
2. 2 Landsstevner
3. LS Østfold
4. Bedre hukommelse

1. Hvor mange år har du vært med i BU?
2. Hvor mange LS har du vært på?
3. Beste BU minne?

4. Hvis du kunne våknet en morgen med en ny egenskap, 
hva ville det vært?

Svend Harald Kvarme, 22, Vestby, 
Tømrer 

1. 4 år
2. Deltatt på 3 Landsstevner
3. Landstevnet 2018 på Kalnes
4. Våkne uten å være trøtt

tevlingsLeder

Bli kjent med Fylkesstyret
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VINN 10 000 KR  
Lokallag rundt om i landet arrangerer hele 
2,8 arrangement per dag i gjennomsnitt! 
For å opprettholde den gode aktiviteten 
har kulturnemnda og lagsutviklingsnemn-
da opprettet en aktivitetskampanje som 
vil vare frem til juli. Alle lokallag er invitert 
til å delta. 

Laget som samler flest poeng med sine 
aktiviteter får 10 000 kr. og blir kåret på 
Årsmøtet til NBU i juli.

ÅRLIGE TRYSILTUREN
Helgen 10-12. Januar arrangerte Akershus Bygdeung-
domslag den årlige trysilturen. Det er utrolig gøy å 
arrangere en årlig tur som er så populær at påmeldin-
gen blir full på under et døgn! Ventelisten var lang, og 
vi dro 37 personer på tur i en leid hytte på Fageråsen. 

Fredag kveld var det taco til middag, med påfølgende 
bursdagskake. På lørdag var de fleste i bakken, noen 
gikk på langrenn og vi møttes på Laaven til middag og 
afterski. For en bra gjeng som reiste på tur sammen! 
Alle bidro til god stemning hele helgen gjennom, samt 
til matlaging og rydding underveis. 

Takk for en knallbra tur til alle som var med, det er 
nettopp dere som gjør denne turen så fantastisk bra! 
Jeg gleder meg allerede til neste år!

Foto/tekst: NBU/Hedda Trandem

tekst: Sissel Strøm

JA til levende bygder!

Vårsprell er en uke i mars der alle lokallag arrangerer ak-
tiviteter og skaper liv og røre på bygda si. I år er det fra 20. 
– 29. MARS. Målet er å verve flest mulig til Norges Bygde-
ungdomslag (NBU). 

Alle lokallag er oppfordret til å arrangere minst en 
MEDLEMSAKTIVITET i løpet av «Vårsprell», og gjerne flere. 
Her er det viktig å vise frem mangfoldet, samholdet og 
aktivitetene Norges Bygdeungdomslag har å by på.

VENNER, VERVING OG VÅRSPRELL
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ANLEGGSGARTNERMESTER LØVOLD AS 
TRENGER FOLK

Løvold as er anleggsgartnere med base på Leirsund utenfor Lillestrøm.
I Løvold as er vi for tiden to lærlinger, to anleggsgartnere, seks 
anleggsgartnermestere og en dreng.
I maskinparken har vi gravere, lastere og andre maskiner egnet til våre jobber.
Våre oppdrag er oftest for riksentreprenører og offentlige byggherrer, på 
Romerike og i utkanten av Oslo.

Vi ønsker flere på laget, og gjerne noen med bakgrunn fra NBU igjen.

Vi ønsker deg som er anleggsgartner, deg som kan tenke seg å bli 
anleggsgartner, eller deg som vil jobbe sammen med anleggsgartnere.

Mer om oss finner du på www.løvold.as.
På twitter heter vi @wwwlovoldas og på instagram 
@anleggsgartnermesterlovold 

Har du spørsmål? 
Vær velkommen til å ringe Anette på 489 98 608, eller Asbjørn på 900 88 921.
Du kan også maile oss på post@lovold.as 



HVA 
SKJER?

MARS
3. SWINGKURS, AURSKOG-HØLAND

6. BÅLING OG SK ÅLING, ÅS
7. ABU TIL KOLLEN

7. JUBILEUMSFEST, NES
11. LEIRDUESKYTING, ULLENSAKER

25. TEVLINGSKURS I BLOMSTERDEKORERING, 
ULLENSAKER

27. PIZZA OG QUIZ, ÅS
28. TEVLINGSKURS I MOTORSAG, EIDSVOLL

28. BUSS TIL REV Y I OPPLAND

APRIL
3. VÅRONNVORS, N&F

4. AFTERLONGSPARTY, HURDAL
18. REBUS + BÅLING OG SK ÅLING, AURSKOG-

HØLAND
18. TRAFIKKLYSFEST, EIDSVOLL

25. VÅRARRANGEMENTET, ULLENSAKER

MAI
9. TOTEN BADELAND, HURDAL
20. PAINTBALL, ULLENSAKER

JUNI
19.- 21. SOMMERSTEVNE, SØRUM
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Hjørnet
Tekst: Svend Harald Kvarme Tekst: Anniken Dølerud Laake Tekst: Håkon Bjørnholt

Hei tevlere!

Da er et nytt BU år igang, og med 
det så kommer det tevlings 
arrangementer! Jeg håper at så 
mange som mulig vil være med å 
tevle i år og at lokallaga setter opp 
mange og varierte tevlingskurs. 
Vi har i år også fått tevlingsutstyr 
til motorsag tevling i orden så nå 
blir det lettere å arrangere motor-
sagtevlinger. Allerede til helga er 
det mulig å delta på vinterstevnet 
å få tevla i detta, og om en snau 
måned er det klart for 
vårarrangemanget hvor kvalifise-
ringa til årets landstevnet starter. 
Håper mange som mulig blir med 
på dette og at det blir en hard 
kamp om plassene. Og hvem vet, 
kanskje vi klarer å hevde oss så-
pass på landsstevnet at vi klarer å 
få tak i ledertrøya? Jeg har 
hvertfall trua på det.

Hei bygdeungdommer!

Først og fremst vil jeg takke 
årsmøte for tilliten som nyval-
gt kultur- og aktivitetsleder! Jeg 
ser frem til to morsomme år med 
masse spennende aktiviteter i 
hele Akershus. Våren er i anmars, 
og ser vi på kalenderen er den 
full av gode aktiviteter fremov-
er. Leirdueskyting, paintball og 
tur til badeland er kun noen ek-
sempler, og jeg tviler ikke på at 
det vil komme flere arrangement 
utover. Siden ABU fyller 80 år 
i år, er vi i full gang med å plan-
legge bursdagsfeiringer. Vi skal 
blant annet ha bursdagstema på 
landsstevne, veteranfest og gam-
le tevlinger, jeg gleder meg masse 
og håper dere gjør det samme!
20.-29.mars er det endelig tid 
for vårsprell! Her er det mål å 
verve nye medlemmer, og hvert 
lokallag er oppfordret til å ar-
rangere minst et medlemsaktivi-
tet og det blir spennende å se hva 
dere kommer opp med. 
Lykke til!

Hei alle ABU´ere!

-og takk for ett fint årsmøte. Det 
ble veldig mye god diskusjon, vi i 
ABU er heldige som har så mange 
flinke tillitsvalgte! Temaet verv-
ing var ett tema som ble disku-
tert flittig fra talerstolen, og det 
er jeg som nybrottsleder veldig 
glad for. Fokus på medlemmer er 
viktig, men minst like viktig er ak-
tivitet. Det var før jul veldig mye 
aktivitet i ABU, og det viser seg att 
det er veldig positivt for medlem-
sutviklinga også. Så forsett og 
arranger aktiviteter og fester, og 
ikke minst møt opp på hveran-
dres arrangementer! Ser frem til 
mye god aktivitet i tiden framo-
ver, og forhåpentligvis sees vi på 
ett arrengement veldig snart!

liten kommentar fra styret



 Romsaas jr. observert i Høland

 Fylkesstyret stikker visst fra regninga

Leder i F&N koste seg med lokal dame fra Langhus 

i skogen på båling og skåling hos Kråkstad/Ski

Lunder´n er lei dragspel og alkohol, skal visst 

legge opp nå

 Grete G hadde nok tett rør og måtte få hjelp fra 

rørleggeren på Trysilturen

 Jentegale gutter i Skedsmo om dagen

 

 

G E K K O

HVA 
SKJER?

MARS
3. SWINGKURS, AURSKOG-HØLAND

6. BÅLING OG SK ÅLING, ÅS
7. ABU TIL KOLLEN

7. JUBILEUMSFEST, NES
11. LEIRDUESKYTING, ULLENSAKER

25. TEVLINGSKURS I BLOMSTERDEKORERING, 
ULLENSAKER

27. PIZZA OG QUIZ, ÅS
28. TEVLINGSKURS I MOTORSAG, EIDSVOLL

28. BUSS TIL REV Y I OPPLAND

APRIL
3. VÅRONNVORS, N&F

4. AFTERLONGSPARTY, HURDAL
18. REBUS + BÅLING OG SK ÅLING, AURSKOG-

HØLAND
18. TRAFIKKLYSFEST, EIDSVOLL

25. VÅRARRANGEMENTET, ULLENSAKER

MAI
9. TOTEN BADELAND, HURDAL
20. PAINTBALL, ULLENSAKER

JUNI
19.- 21. SOMMERSTEVNE, SØRUM
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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. mars 2020

Aurskog-Høland: 26                  Vestby: 13
 
Christiania: 2                Ås: 16
               
Eidsvoll: 6   Akershus totalt: 160

Enebakk: 1   

Frogn og Nesodden: 2  

Gjerdrum: 5  

Hurdal: 7

Kråkstad/Ski: 3

Nannestad: 11

Nes: 20

Nittedal/Hakadal: 12

Skedsmo: 5

Sørum: 11

Ullensaker: 18


