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     TRYKKERI

     BIDRAG?
Kontakt:  
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 
arrangement? 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 ut-
valg av arrangementer bør du gjøre det! 
Ny betalingsløsning for innmelding! Etter sommerstengt 
på innmeldingssiden er det nå kommet en ny løsning for 
innmelding på nettsidene. Med kortbetaling 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 Anniken Dølerud Laake på tlf. 
986 24 649 eller e-post: aktivitet.akershusbu@gmail.com 
for priser og betingelser. Leiekontrakt finnes også på 
hjemmesiden www.nbu.no/akershus.

Alle lokallagsstyrer kan søke om støtte til medlemsaktiv-
iteter fra Landsstevnefondet. Send en søknad til ledera-
bu@gmail.com. Søknader behandles fortløpende.

08/09 

10/11
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KONTAKT

Hei og hopp, alle ABUere!
Sommeren er i gang og 
finværet har endelig slått 
inn.
Vi har lagt bak oss en vår 
med aksjoner i forbindelse 
med brudd i 
jordbruksoppgjøret og 
#bondeopprør, som 
berører flere av våre 
medlemmer i aller høyeste 
grad. Det er viktig at vi 
benytter stemmen vår i 
slike sammenhenger og 
viser oss frem, noe flere 
BUere gjorde ved å 
aksjonere. Man kommer 
jo tross alt ingen vei med å 
tvinne tommel totter!

En annen ting som vil være 
viktig fremover er oppmøte 
på arrangementer rundt 

omkring i fylkeslaget. Det 
er flere lokallagsstyrer som 
ville legge ned mye 
innsats for å gjennomføre 
arrangementer for alle 
medlemmer, og det er 
derfor viktig at vi møter 
opp og skaper litt BU-liv 
igjen. Hva er vel bedre enn 
BU-folk på 
BU-arrangementer? Spør 
du meg, så er det fint lite! 
Sleng deg med på de 
arrangementene som 
arrangeres, så er vi 
plutselig tilbake til 
normalen.

Jeg gleder meg masse til å 
se dere alle igjen.
Ønsker dere alle en god 
sommer!
- Siri
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LEDER
Siri Marlén Sundhagen
Tlf: 994 24 979 
lederabu@gmail.com

ORGANISATORISK NESTLEDER
Gina Skrivlien Thue 
Tlf: 948 83 884 
org.akershusbu@gmail.com

BYGDEPOLITISK NESTLEDER
Eivind Berg
Tlf: 953 66 162 
bp.akershusbu@gmail.com

ØKONOMIANSVARLIG
Margrethe Lindrup  
Tlf: 468 64 669 
kontoret.akershusbu@gmail.com

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

KULTUR  OG AKTIVITETSLEDER
Anniken Dølerud Laake  
Tlf: 986 24 649 
aktivitet.akershusbu@gmail.com

NYBROTTSLEDER
Håkon Tveit 
Tlf: 977 56 097 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Line Dølerud Bekkestad  
Tlf: 954 94 649 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Sigurd Romsaas
Tlf: 473 52 296 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Håkon Ringnes 

Siri Marlén Sundhagen, 22 år, økonomistudent
LEDER



INSTAGRAM-
KONKURRANSE

Selv om sommerens store høydepunkter er avlyst, er ikke 
sommer`n avlyst av den grunn!

Vi lader opp til en fullspekket høst i ordentlig BU-stil med en 
instagramkonkurranse.

Konkurransen går ut på å legge ut ditt kuleste sommerbilde i 
velkjent BU-stil, og tagge #akershusbu og 

@akershusbygdeungdomslag

Vinneren av konkurransen vinner en billett til høstens 
morsomste BU-eventyr, nemlig Høstarrangementet i Norges 

Bygdeungdomslag! 
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Frist for å delta på konkurransen 

er 31. august! 
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Savner du landsstevne, konsert, dans og morro? Det ser 
heldigvis lyst ut for høstens vakreste BU-eventyr, og denne 
gangen går turen til vårt kjære nabo fylkeslag Oppland, 
nærmere bestemt Lunner! 

Høstarrangementet er et minilandsstevne, en helg stappful av 
konserter, tevling, bankett, dans og morro med bygdeungdom-
mer fra hele landet! Her kan man både bli NBU-mester og 
norgesmester, så ikke nøl med å bli med å tevle!

Live Grøndahl fra Nes har vært med på HA 2 ganger, og mener 
det absolutt er verdt turen! Hun tevler i både inne og 
utetevlinger, og er også med i norgesmesterskap i motorsag! 
- Jeg syns det er veldig gøy
 å tevle, og tevler i de fleste 
tevlingene som arrangeres 
på HA. Også er det jo et 
minilandsstevne, så man 
møter mange av de samme 
fine folka der, sier hun.



6

Leo Aspholm, 17 år, Ullensaker
1. ja, det skal du ikke se bort i fra
2. slått og ta det med ro
3. møte fine folk
4. hyttetur og slappe av hjemme
5. en kald brus

Marte Lauten Østbye, 19 år, Eidsvoll
1. Usikker
2. Jobbe, deilig badetemperatur og 
sene sommerkvelder 
3. Tevling og fest 
4. Seychellene
5. Iste

Trygve Waltoft Røsholm, 22 år, Enebakk
1. Ja det har jeg tenkt til!
2. I sommer gleder jeg meg til å nyte det 
fine været på vannet med gode venner.
3. Damer, konserter og tevlinger!
4. Drømmeferien er på fjellet med 
fiskestang og hund. 
5. Lite slår en iskald øl eller en stram 
blanding med no isbiter
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 HELT PÅ    JORDET5
1. Har du planer om å delta på NBUs 
planlagte tevlinger og aktiviteter i 
sommer?
2. Hva ser du mest fram til i sommer?
3. Hva gleder du deg mest til, til neste 
års landsstevne?
4. Hva er din drømmeferie?
5. Hva er din favoritt sommerdrikke?

Ole-Martin Carlsen, 27 år, Kråkstad/Ski
1. Ja må prøve på det! Alltid morro å tevle 
og være med på det som skjer.
2. Ser frem til en liten ferie på fjellet.
3. Gleder meg mest til å se igjen alle 
bygdeungdommene og den gode 
stemninga!
4. Det må være å gå fra hytte til hytte på 
fjellet, slå av telefon og bare nyte turen.
5. En kald øl er klassiker.

Grete Grøndahl, 24 år, Nes
1. Ja, må forsvare lokallaget sin ære med å være 
med litt. 
2. Ta ferie, uke 29 som alltid. 
3. møte alle de jeg kjenner fra andre deler av 
landet. Stemning å leve ett fullkomment liv ved 
å bo i campingvogn med noe godt i glasset, god 
mat og masse bra folk en ukes tid om somme-
ren. 
4. Et sted det er klart vann, bra badetemperatur 
og kort vei til nærmeste resturant og bar. 
5. Gin eller cola fra maccern dagen derpå

Sommerutgave
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4. Mai 2021 kom staten med sitt tilbud i jordbruksforhandlingene. Bøn-
dene hadde et krav på 2,1 milliarder og staten svarte med 962 millioner. 
Tilbudet var ikke fremtidsrettet, mente Lars Petter Bartnes (tidl. Leder i 
Norges Bondelag). Dette er vi i ABU helt enig i. Mange av våre 
medlemmer er framtidas bønder og for å få et fremtidsrettet landbruk 
må det gjøres endringer! Landbruk er en av grunnpilarene i et samfunn 
og er nødvendig overalt i Norge! 
Lønnsomheten i landbruket har vært krevende. Over lengre tid har inn-
tekten til bøndene gått nedover i takt med antall bønder her til lands og 
parallelt med dette har gjennomsnittsalderen på bøndene økt i takt med 
kostnadene. Slik vil vi ikke ha det i Norge. Og vi må for all del ikke glem-
me alle de samfunnsnyttige godene landbruket gir! Et landbruk i hele 
Norge gir et åpent og aktivt bygde-Norge. Et landbruk i hele Norge ska-
per mattrygghet til alle, arbeidsplasser over hele landet, et åpent kultur-
landskap, som lokker mange turister fra andre siden av jordkloden for å 
se og oppleve (!!), og en grønn næring som er veldig klimaviktig. Det er 
slike ting vi må ta vare på!
Mange viste misnøye med statens tilbud, inkludert oss i Akershus Bygde-
ungdomslag. Lokallagene rundt om i Akershus har vist enormt engasje-
ment, og det er veldig bra! Dette er vi stolte av. Flere lokallag har hengt 
opp flere bannere og mange har aksjonert rundt i by og bygd. 
Fylkesstyret og mange av lokallaga våre var også på trykk i flere ulike 
lokale aviser rundt om i fylke!

ABUs aksjon
brudd i landbruksoppgjøret
 Tekst: Eivind Berg
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Her er noen av våre lokallags flotte og viktige bidrag under bruddet i 
landbruksoppg jøret

 Akershus Bygdeungdomslag Sørum Bygdeungdomslag

Nannestad Bygdeungdomslag

Vestby Bygdeungdomslag

Akershus Bygdeungdomslag
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TEVLINGSDAG MED Akershus BU
Tekst: Svend Harald Kvarme

Den 19 juni arrangerte Akershus Bygdeungdomslag en 
tevlingsdag med mange ulike tevlinger. Det var spådd 
dårlig vær men tross av det så møtte 15 ABU’ere opp 
for å tevle. 
Utover dagen dukket det støtt opp flere som ble med 
for å tevle.

Tevlingene foregikk kun individuelt, og det ble tevlet i  
borddekking, vill villmark, Gjensidige-cup, 
sildeanretning og handyman. 

Du lurer kanskje på hvorfor det ble arrangert 
sildeanrettning? Det er nemlig i forhold til Jubileumet 
til NBU hvor vi da valgte å ta fram en gammel og ut-
gått tevling, noe som falt mer i smak utover tevlingen 
da det ikke lukta så gæli som man skulle trodd. 

Tevlingsdagen til ABU ble veldig vellykket, og man 
kunne lett se på deltagerne at det var morro å kunne 
tevle noe fysisk igjen etter litt ufrivillig pause. Takk til 
tevlerne for et flott tevlingsdag, vi tevles!
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Tevlingsresultater:
Handyman:
junior:
1. Sigurd Romsaas
2. Ole Kristian Granheim
3. Margrethe Lindrup
senior:
1. Peder Bjørtomt
2. Håkon Tveit
3. Andreas Jensen
Vill villmark:
junior
1. Sigurd Romsaas
2. Håkon Ringnes
3. Live Grøndahl
senior 
1. Svend Harald Kvarme
2. Gina Grøndahl 
3. Peder Bjørtomt
Borddekking:
junior:
1. Live Grøndahl
2. Håkon Ringnes
3. Sigurd Romsaas
Senior:
1. Siri Sundhagen
2. Gina Grøndahl
3. Andreas Jensen
Gjensidige-cup:
junior:
1. Sigurd Romsaas
2. Anniken Laake
3. Håkon Ringnes
Senior: 
1. Svend Harald Kvarme
2. Håkon Tveit
3. Peder Bjørtomt
Sildeanretning
junior:
1. Live Grøndahl
2. Anniken Laake
3. Ole Kristian Granheim
senior:
1. Grete Grøndahl
2. Gina Grøndahl
3. Svend Harald Kvarme
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SOMMER MED NBu
Tekst: Anniken Dølerud Laake

God sommer alle akershusinger! 
Det ble dessverre ikke noe landsstevne i år heller, men det betyr 
ikke at vi lar uke 29 gå stille forbi. Vi har allerede kickstartet som-
meren med NBU den 3.juli, med grill og kubb! Videre skal vi 
arrangere sykkeltur med Akershus BU søndag den 11.juli, hvor 
fylkeslaget som har samla flest kilometer vil vinne en premie, så 
her er det bare å møte opp! 
Lørdag og søndag drar 19 årsmøtedelegater fra Akershus til 
Rogaland for å delta på NBUs årsmøte. Når vi kommer til uke 29 
vil det være flere digitale tevlinger det er mulig å delta på, blant 
annet blomsterkrans og quiz. Lørdag 24.juli er planen at NBU 
skal ha en digital konsert, så ta med deg vennegjengen og stream 
denne sammen! Mer informasjon om dette finner du på NBUs 
nettside: nbu.no. Vi håper på mye deltakelse fra Akershus på både 
aktivitet og tevling, så del gjerne deres bilder på Instagram og 
tagg oss. Goood sommer!
#nbusommer 
#bygdeungdom 
#akershusbu 
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Nybrott                     Organisatorisk    Info

Hjørnet
Tekst: 
Håkon Tveit

Tekst: 
Gina Skrivlien Thue

Tekst: 
Line Dølerud Bekkestad

Hei alle bygdeungdommer!
Endelig er det sommer og mye 
godt vær om dagen. Mange 
begynner å bli vaksinerte så vi 
ser nå en mulighet for å snart 
få en normal hverdag igjen. 
Det blir i år som i fjor nok en 
sommer uten sommerstevne 
og landsstevne, men vi ser nå 
muligheten til å arrangere min-
dre fester å liknende etter hvert. 
Vi minner på om at medlem-
skontingenten må betales hvis 
du vil være med på aktivitetene 
framover. Så ta med deg alle 
dine venner, både nye og gamle 
medlemmer, så håper jeg vi ses 
på neste fest!

Hei alle bygdeundommer!
Vi i fylkesstyret har høyt fok-
us på å prøve å tilrettelegge for 
å øke motivasjonen i lokalla-
gene. I forbindelse med dette 
arrangerte vi lokallagssamling 
med godteriboks og pizza til 
alle lokallagene. Det var synd at 
gjennomføringa måtte bli dig-
italt, men vi gleder oss over at 
lokallagene fikk møttes fysisk på 
hvert sitt sted. 
I den siste tiden har vi i org.
nemnda brukt mest energi på å 
planlegge høstkurs. Det er mye 
som skal på plass før vi er klare 
til å ta dere imot på hotell Had-
eland. Vi gleder oss til å kunne 
møte hverandre til bankett og 
en real fest! 
Vi har også jobbet med å forbere-
de oss til årsmøtet og arrangere 
årsmøteutsendingsmøte.
Koronaen henger over oss enda, 
men de mørke skyene sprekker 
stadig mer opp, og vi ser frem til 
en høst med mer aktivitet i BU 
enn det har vært på lenge!

Hei og hopp bygdeungdommer!
Sommer`n har kommet oss i 
møte, og sola steiker rundt om i 
vårt kjære Akershus! 
Gjennom sommer`n skjer det 
mye, både digitalt og fysisk, på 
BU-
fronten. Jeg håper mange av 
dere blir med på moroa mens vi 
lader opp til en forhåpentligvis 
fullspekket høst i ekte BU-ånd!
Selv om det ikke blir sommer i 
kjent BU-stil, håper jeg dere ny-
ter sommeren til det fulleste! 

Ikke glem å dele de flotte 
øyeblikkene deres med oss, for 
er det noe vi bygdeungdommer 
kan, så er det å nyte livet og kose 
oss! 
Bruk hæsjtaggene 
#nbusommer, #bygdeungdom 
og #akershusbu!



 Babyboom i Akershus fortsetter, vi gratulerer!

 Nok en akershusing på tokt i Oppland

 Leder`n i NBU er populær i ABUs tinderkrets

 Intern romanse i Aurskog-Høland styret blomstrer

 Ingenting går gjennom Kløfta uoppdaga

 Tevlingslederns romanse faller ikke i god jord hos 

lillesøster

 Fiskere i overflod på tinder på Senja

 Vi heier på Ola B på jakt etter kjærligheten, håper dere 

har sendt inn frierbrev!

 ABUs stolpemester har funnet en ny hobby, og gir endelig 

sine motstandere en sjans i konkurransen

 Har Gjerdrum og Ullensaker gjennoprettet kontakt?

 Ullsokning observert i Lørenskog en rekke ganger

 Langflat på resturantgulvet før forretten er servert er 

alltids en slager

 Vår kjære Eivind sliter med å holde følge med ledern, noe 

som resulterte i en kort kveld på vårkurs

 Lærer fra Eidsvoll benytter Tinder for salg av 

campingvogn
 

 

 

 

     

 

GEKKO
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Akershus 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

Nybrott                     Organisatorisk    Info

kontaktannonse
Dette er Eivind, han er vår fungerende bygdepolitiske 
nestleder. Han er en kjekk og god kar, engasjert og en 
skikkelig sjarmør! Oppvokst på gård, men ikke eldst i 

flokken, så har du odel er jo det midt i blinken!

Kjenner du ei som kunne tenke seg å sitte ved dette bordet, 
eller kunne du kanskje tenke deg å gjøre det selv? Nøl ikke 

med å ta kontakt!

Instagram: eivind_berg
Snapchat: eivind_berg
Facebook: Eivind Berg



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. juli 2021

Aurskog-Høland: 51     Vestby: 46
 
Christiania: 21  Ås: 30
               
Eidsvoll: 17   Akershus totalt: 506

Enebakk: 27   

Frogn og Nesodden: 13 

Gjerdrum: 13  

Hurdal: 20

Kråkstad/Ski: 24

Nannestad: 39

Nes: 51

Nittedal/Hakadal: 19

Skedsmo: 24

Sørum: 54

Ullensaker: 57


