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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.
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KONTAKT

Hei og hopp, fine ABUere!

I høst har vi vært samla, 
tevla og kosa oss sammen 
- og det har vært en sann 
fryd. De nye 
lokallagsstyrene er kommet 
godt i gang, noe som har 
resultert i mange gode 
tevlingskurs, fester og 
bålkvelder rundt omkring 
i fylket. Tusen takk for at 
dere tillitsvalgte bruker 
tiden deres på at vi skal ha 
det morro sammen! 
Høstens høydepunkt for 
meg var NBUs HA på 
Lunner. Ikke bare var vi det 
fylkeslaget med flest 
deltakere, men vi tok også 
med oss hele 22 pallplasser 
hjem! Det var utrolig 
morsomt og jeg hadde 
konstant gåsehud under 
den premieutdelingen! 

Forsetter vi slik på NBUs 
Landsstevne i 2022, kan vi 
ta med oss 
tevlingspokalen hjem! Det 
hadde vært utrolig stas.

Nå står julen for tur og i 
skrivende stund er de 
tradisjonelle 
arrangementene rett rundt 
hjørnet, med baking, 
julegrøt, julebordet i Ås 
den 4.desember, 3.dagsfest 
i Nes og 5.dagsfest i 
Ullensaker. Jeg gleder meg 
masse til å se dere på 
arrangementene frem mot 
det nye året!

Ønsker alle en riktig god 
jul og godt nytt år!
Juleklemmer fra Siri

LEDER
Siri Marlén Sundhagen
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Siri Marlén Sundhagen, 23 år, økonomistudent
LEDER
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lokallagssider
 - Her er noe av det som har skjedd siden sist!

White lies party MED 
ENEBAKK BU
Lørdag 6. november arrangerte Enebakk Bygdeungdomslag sin første fest. Det kom masse folk fra Enebakk 
og en del utenifra. Dette var en mulighet for oss til å rekruttere nye medlemmer. Før og under festen fikk vi 
da kapret oss noen nye medlemmer som da er med på å hjelpe oss med å nå målet. Dagen var vellykket og 
det var over 80 stykker som valgte å komme for å feste med oss. Vi gleder oss til neste gang og håper vi ser 
dere på julefesten vår den 11.november.

Båling og skåling med skedsmo 
BU
22. oktober arrangerte vi i Skedsmo Bygdeungdomslag 
båling og skåling. En gjeng på godt over 20 
bygdeungdommer samlet seg rundt bålet på Berger. Det 
var god stemning, og vi storkoste oss gjennom hele 
kvelden. Etter en lang tid uten, var det fint å endelig få 
arrangert en god samling igjen! Takk for en trivelig kveld!

Gårdsstafett med 
ullensaker bu
Torsdag 24. november arrangerte vi gårdsstafett 
for medlemmer av BU i forbindelse med «Ut med 
UBU». Det var flere aktiviteter som stod for tur for 
deltakerne, blant annet melkespannholding, klutkas-
ting, øksekast og skyte på blink med luftgevær. Etter 
stafetten ble det servert pølser og brus, og resten 
av kvelden var fylt med god stemning og skravling. 
Takk for en morsom og hyggelig kveld, som vi håper 
på å få gjenta neste år også!

50-tallsfest med Kråkstad/Ski BU
Endelig kunne vi i Kråkstad/Ski Bygdeungdomslag holde fest igjen! Dette 
har vi savnet mye og dermed slo vi til med en god gammeldags 50-talls fest 
den 23.oktober. Det var litt over 40 bygdeungdommer som møtte opp og 
som var klare for å endelig vrikke litt på rumpa igjen! Vi hadde både band 
og ABU-anlegget som stod for god musikk, og det var mange bygdeung-
dommer som tok seg en sving på dansegulvet. Dette var en herlig kveld og 
vi håper så inderlig at vi kan fortsette å møtes. 
Stor takk til alle foreldre og andre voksene som stilte opp som vakter!



5

BÅLING OG SKÅLING MED 
EIDSVOLL BU
Den 23. oktober hadde vi i Eidsvoll 
Bygdeungdomslag båling og skåling. Det ble 
en trivelig kveld med godt oppmøte med ca 25 
deltakere som bidro til god stemning. Vi satt ute 
i sofaer med 3 bål og det ble ikke for kaldt, 
snarere det motsatte. Det ble servert pølser 
rundt bålet. 

halloweenfest med Ullensaker 
BU
Den 30. Oktober arrangerte vi den tradisjonelle Hallo-
weenfesten på Bøndernes hus i Fenstad. Det var mange 
kreative og kule antrekk å se i løpet av kvelden. Er det 
noe BU er gode på, så er det temafester! I tillegg til god 
stemning, sang og dans, var det mulighet for å kjøpe 
både toast, pølser, snacks og brus i kiosken i løpet av 
kvelden. Ekstra gøy er det å arrangere fest når det er 
så bra oppmøte! Vi er glade for at så mange festglade 
mennesker tok turen, og vi gleder oss allerede til neste 
gang. Tusen takk til både deltagere og de fantastiske 
vaktene som var med og hjalp oss på festen, vi kunne 
ikke vært foruten!!

TACOKVELD MED SKEDSMO OG SØRUM 
BU
Den 12. november hadde vi i Sørum og Skedsmo tacokveld 
på Sørum Skole! Det var en hyggelig og sosial kveld med 
godt oppmøte av både nye og 
gamle BUere! Takk for en fin kveld, og vi håper å kunne 
gjenta suksessen flere ganger!
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Hedda Trandem, 23 år, Aurskog/
Høland BU
1. Mamma sin ribbe
2. Vanskelig å velge, stas å finne og pynte 
juletre
3. Tre nøtter til Askepott, blir ikke jul uten
4. Hørt på Hem’att tel jul når jeg har kjørt 
hjem, den er høyt oppe på lista
5. Håper mer at fjøsnissen er ekte

John Christian Karlsen, 20 år, Eidsvoll BU
1. Pinnekjøtt
2. Åpne gaver
3. Vazelina Hjulekalender
4. Driving Home For Christmas av Chris  
Rea
5. Om julenissen er ekte, kommer litt ann på 
settinga det

Nils Martin Ihle, 21 år, Ullensaker BU
1. Ribbe
2. Pynte tre og spise julegrøt hos bestemor 
og bestefar
3. Julefilmer har jeg sjeldent tid til
4. Hem´att tel jul av Vazelina 
Bilopphøggers
5. Ja, hvem ellers sitter på Jessheim 
Storsenter hvert år før jul?
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 HELT PÅ    JORDET5
1. Har du noen favoritt julemat?
2. Hva er din favoritt juletradisjon?
3. Hva er din favoritt julefilm?
4. Hva er din favoritt julesang?
5. Håper du at julenissen er ekte?

Signe Hoel Evensen, 17 år, Sørum BU
1. Jeg elsker julepølse, men alt smaker 
godt på julaften
2. Stå opp om morgenen og se på tre 
nøtter til Askepott og begynne og åpne 
pakker
3. Tre nøtter til Askepott
4. Liker så og si alle julesanger, men 
favoritten er nok Snowman av Sia
5. Det hadde vært veldig koselig om 
julenissen er ekte

Gina Grøndahl, 22 år, Nes BU
1. Juleribba til mamma det
2. Er vel nesten obligert til å si 3. dan på 
Bøndenes hus i Fenstad
3. The Holiday
4. Det må bli «Driving home for christmas» på 
vei hjem etter siste eksamen
5. Lever alltid i håpet

JULE-SPESIAL
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Fra kjøkkenbordet til 
carbon tiger

Gulbrand Romsaas (26) er medlem i Sørum Bygdeungdomslag, og har hatt mange verv både 
i  lokallaget og i fylkesstyret. Nå har han sammen med sin far Terje Romsaas, utviklet en 
sålabb. Sålabben er for direktesåing med mulighet for to gjødselslag og såkorn. Såkornet 
brei-sås i to striper med en vinglabb.
 
Ideen har kommet gradvis over noen år, og det har vært mange samtaler om dette rundt 
kjøkkenbordet hjemme. Da Gulbrand studerte på Blæstad ble bacheloroppgaven en god 
mulighet til å sette ideen ut til livs. Gjennom bacheloroppgaven ble ideen konkretisert og 
testing ble satt i gang. Etter dette har han og Terje fortsatt med utviklingen av sålabben, og 
kom etter hvert i kontakt med Innovasjon Norge, og søkte patent underveis. Det har blitt 
mange timer sammen i verkstedet hjemme på gården, og med unntak av hjelp til utskjæring 
av ståldeler har de tegnet og bygd sammen maskinen på egenhånd. Samarbeidet har gått fint, 
og i en sånn prosess er det fint å ha noen å diskutere ulike løsninger med. Stort sett har de 
klart å bli enige, men det er også mange utfordringer på veien mot sluttproduktet. Den første 
prototypen hadde mange muligheter for justeringer slik at de kunne teste, og gjøre forsøk for 
å finne ut hva som fungerte og ikke. Det er en tidkrevende prosess, der alle detaljene er vik-
tige. Det er viktig å gå inn i det helhjerta, og når noe ikke fungerer som man har tenkt er det 
rett tilbake til tegnebordet og se hva som må endres. 
 

 

Tekst: Marie Tveit

Carbon Tiger
Sålabben har fått navnet Carbon Tiger. Tanken bak 
navnet er at det ofte er mye fokus på at landbruket 
har mye klimautslipp, og det fremstilles ofte som 
at bønder har mye av skylda for klimaendringene. 
Navnet Carbon Tiger skal derfor illustrere en tiger 
som fanger karbon. Karbon er det sentrale 
grunnstoffet i molekylene som bygger opp levende 
vesener, noe han mener politikerne burde hatt litt 
mer kunnskap om før de trekker raske beslutninger 
om klimaværstingene. Med et lurt smil om munnen 
legger Gulbrand til at på sikt vil nok kanskje Carbon 
Tiger også spise markedsandeler. 
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Agroteknikk
Gjennom oppveksten har Gulbrand vært 
mye på landbruksmesser, og har stor 
interesse for landbruk og maskiner. Derfor 
var det ekstra spennende når han og Terje 
selv skulle stå på stand og vise frem den nye 
sålabben. Det var en ny opplevelse, men det 
var veldig morro, spesielt når de får mange 
gode tilbakemeldinger. Gjennom helga har 
de pratet med mange interesserte bønder, 
svart på spørsmål og delt erfaringer. Til og 
med landbruksminister Sandra Boch måtte 
innom standen og var begeistret for 
nyvinninga. 

Innovasjonspris
På Agroteknikk deles det ut en egen innovasjonspris, som Gulbrand og Terje sammen med to 
andre aktører mottok under en bankettmiddag. Det var gøy å få denne prisen, og det er en anner-
kjennelse på at vi gjør noe riktig. Ekstra stas var det også at Marte Stokstad delte ut prisen. 

Veien videre
Gulbrand og Terje jobber nå med å finne ut hva de skal 
gjøre videre. Tanken er å lage en serie på tre maskiner 
og få de ut i markedet. Da får de testet ut maskinene i 
større skala og gjort eventuelle justeringer. Gulbrand 
kan avsløre at de allerede har solgt en, og at pris kan 
fås på forespørsel. Med ti prosent økning i avlingene 
mener han dette er en investering det skal være mulig å 
tjene inn igjen. Om fem år håper han at maskinen er i 
produksjon, gjør det bra i avlingsforsøk og er 
foretrukket hos bønder som vil drive med direktesåing.
 

Til andre som går med en ide de ønsker å 
teste ut vil han anbefale å søke på de ulike 
støtteordningene vi har, skaffe gode 
samarbeidspartnere og ha et bevisst forhold 
til kostnadene. Det er også viktig å huske at 
en slik prosess er krevende og tar lang tid, 
så man må ha en stor interesse og god dose 
tålmodighet.



AKSJONSUKA
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Aksjonsuka ble holdt første uka i november, 
hvor bygdeungdommer fra hele landet 
aksjonerte. Formålet med aksjonsuka er å 
belyse et politisk tema som blir bestemt på 
årsmøte i NBU. 
I år ble det valgt nok et engasjerende tema, 
nemlig fremtidsbygda. Formålet med dette 
tema er å fremme en visjon om hvordan 
bygda skal se ut. Årets aksjonsuke handler 
om å gjøre stas på viktige arbeidsplasser i 
bygda og sørge for at bygda er attraktiv for 
ungdom.
I Akershus har mange lokallag hvert ute og 
aksjonert på aksjonsnatta og hatt 
arrangementer i løpet av aksjonsuka. Et 
eksempel på aktiviteten er Sørum BU, som 
arrangerte pimp your DRESS, Aurskog-
Høland BU som gjorde stas på en 
hjørnesteinsbedrift og Vestby BU hang opp 
plakater rundt om i bygda, samt mange 
andre lokallag som har vist engasjement for 
fremtidsbygda.

Tekst: Elie Paulshus Garnes

Resultater fra NBUS 
HØSTARRANGEMENT
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AKSJONSUKA Resultater fra NBUS 
HØSTARRANGEMENT

1. plass i grenen felling
 Knut Ove Eggum 
3. plass i grenen felling
 Erlend Reierstad Fostad 
2. plass i NM motorsag jr.
 Erlend Reierstad Fostad
3. plass i NM motorsag jr.
 Kristoffer Hveem
2. plass i NM motorsag Damer
 Pia Schøyen
2. plass i NM i maskinmjølking jr.
 Kristin Nesheim-Henne
1. plass i NM i osteanretning jr.
 Live Grøndahl
2. plass i NM i osteanretning sr.
 Kristine Tveit
1. plass i friluftsmatch
 Linn Marie Eik, Natalie Lauten Larssen, Edvard Finstad, Håkon Ringnes
3. plass i friluftsmatch
 Henrikke Raasokk og Vigdis Neby var en del av Østfoldlaget
Delt 1. plass i NM i 5 om dagen jr.
 Elie Paulshus Garnes, Kristin Nesheim-Henne, Håkon Ringnes 
Delt 1. plass i NM i 5 om dagen jr.
 Live Grøndahl, Line Dølerud Bekkestad, Eirik Svarstad
3. plass i NM i 5 om dagen jr.
 Ingeborg Nes Dynna, Iselin Roos Aas, Kristoffer Nes Dynna
Delt 1. plass i NM i 5 om dagen sr.
 Marie Tveit, Kristine Tveit, Jørgen Jensen Averstad
3. plass i NM i 5 om dagen sr.
 Sigrid Elise Ording Reierstad, Erlend Reierstad Fostad, 
 Stine Bekkemoen
2. plass i NM i bløtkakepynting jr.
 Siv Andrea Myrvang
3. plass i NM i bløtkakepynting jr.
 Line Dølerud Bekkestad
2. plass i NBUM i bygdequiz
 Natalie Lauten Larssen, Linn Marie Eik, 
 Erlend Reierstad Fostad, Sigrid Elise Ording Reierstad
2. plass i NBUM i handyman
 Marie Tveit, Sissel Strøm, Jørgen Jensen Averstad
3. plass i NBUM i handyman
 Siri Marlen Sundhagen, Per Syver Fossum, Erlend Sæther
1. plass i NM i eksteriørbedømning av sau
 Sissel Strøm
Delt 3. plass i NM i eksteriørbedømning av sau
 Emilie Dalen Østli
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AØ-kampen

Lørdag 20 november ble A/Ø kampen arrangert et-
ter å ha ligget på is i flere år. Berg Bygdeungdomslag 
gjorde en veldig bra jobb med arrangementet og fikk 
til en vellykket tevlingsdag. Det ble satt opp mini-
buss ned dit med tevlere ifra Akershus, det var 17 stk 
fra Akershus som var med å tevla. Akershus regjerte 
på pallen i de fleste tevlingene men fikk desverre 
ikke med seg seieren hjem. Så i år vant Østfold A/Ø 
kampen, men vi skal ta dem neste år!

Tekst: Svend Harald Kvarme



ABUs tevlingsresultater fra AØ-kampen
1. plass TRT jr - Edvard Finstad

3. plass TRT sr. - Svend Harald Kvarme

3. plass bygdequiz - Iben Marie Lundbye, Svend Harald Kvarme, Live Grøndahl, Ingrid 
S. Thorvaldsen

1. plass friluftsmatch - Iben Marie Lundbye, Live Grøndahl, Svend Harald Kvarme, 
Ingrid S. Thorvaldsen
2. plass friluftsmatch - Margrethe Lindrup, Marte Gimle Michelsen, Vetle Stortrøen, 
Anders Foss Hidemstrædet

2. plass 5 om dagen jr. - Live Grøndahl, Iben Marie Lundbye, Ole Sofus Haakaas
3. Plass 5 om dagen jr. - Natalie Lauten Larssen, Linn Marie Eik, Håkon Ringnes13
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Økonomi                     Aktivitet/Kultur    Organisatorisk

Hjørnet
Tekst: 
Margrethe Lindrup

Tekst: 
Anniken Dølerud Laake

Tekst: 
Gina Skrivlien Thue

Heisann alle ABU-ere!
Jula nærmer seg med stormskritt, 
noe som betyr mye aktivitet i 
Akershus. Desember ble sparket i 
gang med det tradisjonelle 
julebordet i Ås 4.desember. Nes 
satt opp partybuss, og Vestby 
arrangerte vors! Videre har dere 
god mulighet til å komme i 
julestemning når flere av 
lokallagene skal arrangere både 
grøtkveld, pepperkakepynting og 
baking av 7.slag. Den 11.desember 
skal Enebakk avholde julefest hvor 
Finlandia vil stå for julemusikken, 
så ta på finstasen og hopp på 
partybussen som Nannestad og 
Ullensaker har ordna! Når vi 
kommer til romjula er det klart for 
3.dagsfesten med Nes og 5.dags-
festen med Ullensaker. To gode 
julefester du rett og slett ikke kan 
gå glipp av! 
Jeg gleder meg til å møte dere på 
både pepperkakepynting og jule- 
fest, og ønsker dere alle en god jul!

Kjære nye og gamle ABUere!
Takk for et vel gjennomført 
høstkurs. Nå er høsten godt i rute 
med aktiviteter i enhver krok av 
ABU. 
Formålsparagrafen vår er på 
høring! På årsmøtet til NBU i år ble 
det vedtatt at formålsparagrafen 
skal forsøkes å revideres. Dette er et 
spennende og utrolig viktig arbeid!
 Jeg håper at alle har svart på 
høringen sånn at alle medlemmene 
får en stemme i kjerneverdiene til 
organisasjonen vår.
ABU har også et nytt prosjekt kalt 
Kunnskap for Knollen. Framover 
vil det komme mange spennende 
aktiviteter i den serien. Om du har 
forslag til noe du har lyst til å lære 
mer om så rop ut! Nå tenner vi 
adventslys og koser oss på julebord 
mens vi ser fram til 
tradisjonsfestene i romjula.

Hallo alle ABUere! 
Nå er høsten godt i gang og 
det er så mye bra aktivitet om 
dagen. Er det noe vi i ABU er 
god på, så er det å 
gjennomføre gode aktiviteter 
og arrangementer. Nå om 
dagen driver jeg med 
fakturering av høstkurs og 
EKKO. Hvis dere har noen 
spørsmål eller trenger hjelp til 
noe vedrørende økonomien, 
så ikke nøl med å ta kontakt! 
Gleder meg til å se alle gamle 
og nye fjes på arrangementer 
fremover! God jul!



Økonomi                     Aktivitet/Kultur    Organisatorisk

 

 

 

     

 

GEKKOAkershus 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

NBUs 
høstarrangement

Under NBUs Høstarrangement tok Akers-
hus med seg hele 22 pallplasser hjem, og 
i tillegg fikk også Live Grøndahl tevlernes 

oransje ledertrøye! Vi gratulerer til alle 
flinke tevlere og gleder oss til Landsstevne 

neste år!

 Ryktes om at nytt styremedlem i Ullensaker er på vift 

på Auli

 Salg av super bilen knuser hjerter

 NM i snorking på “Enebakk-rommet” på HA

 Får Ringnes rabatt på FK om dagen?

 Var det noen som sov i egen seng etter 

Hagle-konserten?

 Har Kvilten fylleangst etter julebord med jobben?

 ABU stiller sterkt på swingkurs i HBU

 Vi gratulerer med nok en babyboom i Akershus!

 Bernhard aka Elvis sto for underholdning på NBUs 

Høstarrangement

 Kjærlighetssorg på FK når Grøndahl bytter jobb, godt 

man sees ofte på kveldstid uansett da!

  Sørum og Ullensaker knytter bånd, hele veien til 

Trondheim

 Gratulerer til Peder`n med samboer!

 Tevlingsleder i Aurskog-Høland sov på vaktrommet 

under HA

 Infoledern viser stor interesse i Dobloug Maskin om 

dagen

 Eldste Ihle våknet med røde lepper etter en vellykket 

bytur

 Var ikke noe tvil om hvem som var laget under NBUs 

Høstarrangement i år!
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Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. september 2021

Aurskog-Høland: 78     Vestby: 61
 
Christiania: 22  Ås: 50
               
Eidsvoll: 37   Akershus totalt: 771

Enebakk: 65 

Frogn og Nesodden: 15 

Gjerdrum: 22  

Hurdal: 28

Kråkstad/Ski: 33

Nannestad: 53

Nes: 88

Nittedal/Hakadal: 25

Skedsmo: 34

Sørum: 71

Ullensaker: 88


