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Nummer 01/2022. Årgang 54. 
Distribueres til alle medlemmer 
av Akershus Bygdeungdomslag 
samt samarbeidspartnere. Bladet 
har et opplag på omkring 800 
eksemplarer.

    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 
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 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 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 sikkelig moro 
å være leder for et engasjert 
fylkeslag med så mange gode 
aktiviteter! Det nye fylkesstyret 
er satt og det er en ivrig gjeng 
som er klare for å ta fatt på 
jobbingen i det styreåret som 
nå står for tur. 

I mars har vi vært på Vårkurs 
på Sanner Hotell for å lære mer 
om vervene våre, og ikke minst 
bli kjent med hverandre og de 
andre fylkesstyrene - der 
hadde vi det veldig morrovi 
oss!

På ABUs Årsmøte ble det 
snakket litt om inkludering i 
organisasjonen vår, noe som 
er helt essensielt for at vi skal 
fortsette å være Norges 
største vennegjeng! Når du 
i tiden fremover skal på et 

BU-arrangement, så ta en prat 
med en du ikke pleier å prate 
med eller inviter med deg en 
ny person - det kan faktisk bli 
grunnen til at vedkommende 
føler seg som en del av vår fine 
vennegjeng.

Jeg håper på å se gamle og nye 
fjes det året som kommer, og 
da spesielt på 
tevlingsarrangementene som 
skal arrangeres. Tevling er 
både morsomt og lærerikt, så 
meld deg på og test ut det som 
er - plutselig er du den nye 
fylkesmesteren i 5 om dagen 
eller swing! Og bli med selv om 
du ikke har ambisjoner om å 
bli den nye fylkesmesteren, for 
tevling er et lavterskeltilbud 
som er og skal være moro.

Jeg gleder meg til et 
spennende år med mye 
aktivitet og høy 
tevlingsdeltakelse!
Vennligste bygdehilsen fra Siri

Siri Marlén Sundhagen, 23 år, økonomistudent
LEDER
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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

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

Tevlingsleder
Live Grøndahl
Tlf: 953 32 029
tevling.akershusbu@gmail.com

Kultur og aktivitetsleder
Anniken Dølerud Laake 
Tlf: 986 24 649
aktivitet.akershusbu@gmail.com

Nybrottsleder
Bernhard Anseth
Tlf: 951 63 466
nybrott.akershusbu@gmail.com

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

1. vara
Elie Paulshus Garnes
Tlf: 414 41 584
vara.akershusbu@gmail.com

2. vara
Torbjørn Fladby-Karterud

3. vara
Håkon Ringnes

4. vara
Edvard Finstad



Bowling og pizza med Aurskog-Høland 
Bygdeungdomslag
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lokallagssider
 - Her er noe av det som har skjedd siden sist!

FOTO/TEKST: Margrethe Lindrup

Søndag 30.januar arrangerte vi i Aurskog-Høland 
Bygdeungdomslag bowling og pizza for våre 
medlemmer. Dette har blitt en tradisjon, så det var 
veldig fint å kunne gjennomføre igjen. 
Vi reiste en stor gjeng ned til Sprett Trampolinepark 
i Askim for å bowle. Det var totalt 16 deltagere som 
var med å bowle og det ble servert pizza etterpå! 
Dette var et gratis og alkoholfritt arrangement for 
medlemmer av Aurskog-Høland. 
Det var veldig artig å arrangere aktivitet igjen og 
ekstra gøy når det er godt oppmøte av både nye og 
gamle medlemmer!

Båling og skåling med Vestby 
Bygdeungdomslag

FOTO/TEKST: Elie Paulshus Garnes

Søndag 28. Januar arrangerte Vestby BU båling 
og skåling i Hølen. Vi satte opp fakler til 
bålplassen og fyrte opp. Her var det litt over 30 
engasjerte bygdeungdommer som møtte opp 
med godt humør og varmedressen! Dette var en 
stor suksess siden det var lenge siden vi hadde 
møttes ordentlig. Utover kvelden ble det aking 
på den lille snøen som var igjen og mye god 
bygdemusikk som Rotlaus! Vi gleder oss veldig 
til å se de på Landsstevnet i Hedmark!
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FOTO/TEKST: Line Dølerud Bekkestad

Den 6. februar arrangerte vi i Sørum 
Bygdeungdomslag tur til Farshatten. Det 
var en gjeng med spreke bygdeungdom-
mer som tok seg turen, og det ble en fin 
tur i strålende vær, og ikke minst en pause 
med kjeks og kakao! Takk for turen, og vi 
gleder oss til flere turer som det senere!

FOTO/TEKST: Juliane Hofskelrud

Onsdag 16. februar arrangerte vi skøytegåing på 
Jessheim for medlemmer av BU i forbindelse med 
«Ut med UBU». Her var det mulighet for å finne fram 
skøytene igjen og bli med på moroa! En god gjeng 
fra BU møtte opp for å teste ut balansen, og å spille 
hockey sammen. Det ble enkel servering med kaffe 
og kjeks mellom pausene av hockeykampene. Mye 
latter og god stemning var det gjennom hele kvelden 
også. Takk for en koselig og fartsfylt kveld!

TEKST: Kine Østby Tømte

Vi i Hurdal Bygdeungdomslag fikk den store æren av 
og arrangere årsmøte 2022! Det ble en vellykket dag, 
med god stemning og mange viktige saker som ble 
diskutert. Etter årsmøtet, var det duket for årsmøte 
bankett! Det ble god stemning med sang, mat og noe 
godt i glasset. Etterhvert åpnet vi dørene for fest! Det 
kom over 100 stk som lagde kjempe god stemning! 
Vi vil takke for en vellykket dag og kveld med kjempe 
fine folk!

Ut med UBU - Skøyter

Tur til Farshatten med 
Sørum Bygdeungdomslag

Årsmøtefest og årsmøtebankett 
med Hurdal Bygdeungdomslag
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Emilie Glosli, 22 år, Ås BU
1. Jeg dro på årsmøte for å være med på å 
kunne stemme over viktige saker og hva ABU 
skal bruke tid på fremover. 
2. Vært med på 2 årsmøter. 
3. Den mest spennende saken var vel innkjøp 
av soundboks, da den skapte mye diskusjo-
ner.
4. Jeg vil anbefale å takke ja til verv og del-
ta på årsmøte fordi det å ha innblikk, det gir 
også erfaring, nettverk, innflytelse og presti-
sje. Du får mulighet til å påvirke. 
5. Jeg ser frem til mye mer sosialisering og et 

Per Syver Solli Fossum, 22 
år, Enebakk BU
1. Det var nødvendig 
2. Kun dette ene i BU sammenheng 
3. Diskusjon om soundboks 
4. Det er artig å være med på diskusjoner 
5. Det er jo selvfølgelig landsstevnet da!

Leo Aspholm, 18 år, 
Ullensaker BU
1. Jeg fikk muligheten til det, så tenkte jeg at 
det er en fin mulighet til å si hva jeg mener
2. 1 
3. Tjaa det meste var jo interessant, mye bra 
innspill og argumenter for og mot
4. For da får du muligheten til å si hva du 
mener om saker og så er det jo en fin fest på 
kvelden
5. Sommerstevne og Landsstevne
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1. Hvorfor dro du på årsmøte?
2. Hvor mange årsmøter har du vært på?
3. Hva var den mest spennende saken?
4. Hvorfor vil du anbefale å takke ja til 
verv og delta på årsmøte?
5. Hva ser du mest fram til med året som 
kommer?

Markus Storsveen-Fladby, 
20 år, Gjerdrum BU
1. Hadde lyst til å lære mer om hva som er 
grunnlaget med bu og hva som foregår under 
et årsmøte.
2. Første møtet mitt i år.
3. Høyttaler saken hvor det var mye aktivitet 
på talerstolen.
4. Er en spennende ting og oppleve og være 
med på.
5. Mye aktivitet og moro med kjente fra hele 
landet.

Juliane Hofskenrud, 22 år, 
Ullensaker BU
1. For å få med seg alle de viktige og spennende 
sakene som blei tatt opp, og for å skrive referat
2. Har vært med på 2 årsmøter
3. Mest spennende saken må vel ha vært 
soundboksen-saken, mye diskusjoner! 
4. For å være med å ta del i ulike valg og 
diskusjoner, i tillegg til at d er veldig morro!! 
5. Mer aktivitet i BU generelt, men Landsstevne er 
nok på toppen av lista

-5 på jordet
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ORGANISATORISK 
NESTLEDER

Gina Skrivlien Thue
Nannestad BU

21 år

BYGDEPOLITISK 
NESTLEDER
Eivind Berg
Skedsmo BU
21 år

ØKONOMILEDER
Margrethe Lindrup

Aurskog-Høland BU
20 år

TEVLINGSLEDER
Live Grøndahl
Nes BU
20 år

AKTIVITETS- OG 
KULTURLEDER

Anniken Dølerud 
Laake

fylkesstyret 
2022 / 2023

LEDER
Siri Marlén Sundhagen
Ullensaker BU
23 år
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Er det noe dere lurer på, noe dere ønsker å bidra med 
eller spørsmål dere er usikre på hvor skal? Hør med 

oss i fylkesstyret, vi er glade for å kunne hjelpe! 

NYBROTTSLEDER
Bernhard Anseth
Sørum BU
19 år

INFORMASJONSLEDER
Line Dølerud Bekkestad

Sørum BU
21 år

1. VARA
Elie Garnes Paulshus
Vestby BU
21 år

2. VARA
Torbjørn Fladby-Karterud

Skedsmo BU
18 år

3. VARA
Håkon Ringnes
Ullensaker BU
19 år

4. VARA
Edvard Finstad
Nannestad BU

20 år



ÅRSMØTE I 
AKERSHUS BU
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Tekst: Gina Skrivlien Thue

19. februar avholdt vi årsmøte i ABU! Det ble en spennende dag, med god debatt og 
påfølgende årsmøtefest.
Årsmøtet gikk som smurt, og ble satt igang av ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzau, før 
det ble åpnet av ordfører Anne Margrethe Elton. Creds til Hurdal BU - for en gjeng! Dere 
gjorde en fantastisk jobb med ordning både i forkant og etterkant av årsmøtet, og banket-
ten gikk som smurt.
Saken som ble mest omdiskutert var innkjøp av høyttaler. Den ble vedtatt, gratulerer til 
Sørum BU med å få gjennom denne saken. Det var mange friske ansikter oppe på talersto-
len, og det synes vi i fylkesstyret er veldig gøy. Nå skal fylkesstyret på shopping, etter både 
Soundboks 3 og projektor og lerret!
Jeg vil benytte anledningen til å gratulere både nye og gamle med nyvalg og gjenvalg til 
fylkesstyret. Dette blir et spennende nytt styreår!
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ÅRSMØTE I 
AKERSHUS BU

Vestby BU vant årets infopris! Enebakk BU vant årets vervepris!

Live Grøndahl vant prisen for 
årets tevler!

Ullensaker BU vant prisen for  årets 
lokallag!



Leder: Camilla Herstad

Økonomiansvarlig: Linn-Marie Eik  

Tevlingsansvarlig: Live Grøndahl

Forpleiningsansvarlig: Natalie Lauten Larssen

Vakt- og mannskapsansvarlig: Markus Kvilten

Leir og teknisk: Andreas Mangerud Schou

Informasjonsansvarlig: Line Dølerud Bekkestad

EBU-kontakt: Jens Kristian Liaker

ABU-kontakt: Margrethe Lindrup
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Er du usikker på hva sommerstevne 
er? Et sommerstevne er en helg fylt 

med tevling, sang, dans, fest 
og ikke minst verdens beste 

bygdeungdommer! 
I tillegg er sommerstevnet en 

oppvarming til Landsstevne i Norges 
Bygdeungdomslag, dette bare må bli 

bra!

Lurer du på noe, eller har 
du noe du kan bidra oss i 
sommerstevnekomiteen 

med?  
Ta kontakt med oss da vel! 

Her kan du tevle og bli fylkesmester 
i hele 11 tevlinger! I tillegg er det 

kvalifiseringer til både 
Landsstevne og Høstarrangementet.

Tema for helgen er Bad Taste, noe 
som betyr at du kan kle deg i 

akkurat det du vil! 

SOMMERSTEVNE I 
AKERSHUS, 2022

Er dere klare for et av 
sommerens vakreste eventyr? 

Det er i hvertfall vi!
17. - 19. juni blir ABUs sommer-

stevne blir avhold på Minnesund 
i Eidsvoll, og komiteen gleder seg 

masse til å ta dere imot! 

KOMITEEN BESTÅR AV:
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Hedmark Bygdeungdomslag har den gleden å meddele at 19-24 juli (uke 29), til sommeren blir det 
endelig arrangert Landsstevne igjen. Det har gått to år uten Landsstevne, så dette er virkelig et 
etterlengtet arrangement. Landsstevne er NBUs største arrangement i løpet av året, og det 
arrangeres hvert år i uke 29. Stevnet samler over 2000 bygdeungdommer fra hele landet. Stevnet 
er fylt med tevlinger, konserter, aktiviteter, venner fra fjern og nær, og ikke minst mye morro. Det 
er rett og slett årets høydepunkt for veldig mange BU-medlemmer. 

Stevet arrangeres på Jønsberg videregående skole i Stange kommune. Jønsberg er Norges eldste 
landbruksskole, og ble etablert i 1847- midt i det flotte naturlandskapet som kjennetegner 
Hedmarken. Stange sentrum er en 5-minutters kjøretur fra stevneområdet, og der finner du 
togstasjon, dagligvarebutikker og andre servicetilbud. 

NBUs landsstevne 2022

Billettsalget er i gang, og det er ingen grunn til å vente med 
dette for prisen vil øke 1. april. Gå inn på deltager.no eller nbu.
no for å sikre deg billett til neste års største happening. Det 
er også slik at om du jobber dugnad så vil du få gratis lands-
stevnebillett. Du må jobbe minimum 50 timer dugnad for å få 
gratis billett. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du kan bidra!

Hovedkomiteen er godt i gang med planleggingen av stevnet. 
Vi anbefaler deg å følge @nbulandsstevne på både facebook og 
instagram for mer informasjon og andre artigheter. Der ligger 
det også link til billettsalget. 

Vi ses på Jønsberg i uke 29!
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Tevling                    Aktivitet/Kultur  Bygdepolitisk

Hjørnet
Tekst: 
Live Grøndahl

Tekst: 
Anniken Dølerud Laake

Tekst: 
Eivind Berg

Hei og hopp!
Vi går snart inn i en ny vår, 
men denne gang uten korona-
restriksjoner! Dette betyr at 
muligheten for å bli med på 
ting og tang er stor, og 
lokallagene våre fyller stadig 
på med nye aktiviteter i 
kalenderen. Kickoff til 
sommerstevne, afterlongs og 
lazertag er noen eksempler 
på det du kan bli med på, og 
det kommer mer etterhvert! 
I månedsskifte mars/april er 
det klart for vårsprell. Da er 
det bare er å holde datoene 
25.mars - 3.april ledige, for 
da kommer det til å være full 
fres i hele Akershus! Ta med 
deg en venn eller tre, og bli 
med på å sørge for at vi får en 
skikkelig god ABU-vår. Når vi 
nærmer oss juni er det endelig 
tid for sommerstevne igjen, 
denne gangen i Eidsvoll. Det 
betyr også tid for dugnad! 
Hvis du iløpet av de to siste 
årene har savnet den gode 
dugnadsånden vi har i Aker-
shus, er det bare å møte opp 
når den tid kommer!Følg med 
på kalenderen på nbu.no, så 
får du med deg alt som skjer. 
Vi sees der det skjer!

Hei alle bygdeungdommer!
Nå har vi akkurat hatt årsmøte i 
ABU og i den forbindelse har jeg 
skrevet en uttalelse fra ABU. Den 
handlet om vanskeligheten vi har 
følt på å kunne leie det lokale 
selskapslokale i bygda, fordi de 
ikke ser på oss for de vi er! Flinke 
bygdeungdommer som har 
kontroll på festen. Denne blir nå 
sendt til lokalaviser og ordførere 
rundt om i Akershus, i håp om at 
vi får frem budskapet vårt. 
Jeg vil også oppfordre alle 
lokallag til å engasjere dere i 
bygdesamfunnet og bli med på 
det som skjer! Ikke vær redd for å 
skrive et leserinnlegg fra lokalla-
get for å få fram hva dere mener. 
Hvis dere trenger hjelp eller lurer 
på noe angående dette, ikke vær 
redd for å ta gjerne kontakt. Jeg 
hjelper gjerne til! 
Nå har Norge åpnet igjen og vi er 
i gang med arrangementer rundt 
om i fylket. Anbefaler alle til å 
sjekke ut NBU.no/kalender for å 
se hva som skjer i Akershus 
fremover. Så håper jeg å se masse 
bygdeungdommer på 
arrangementene framover, vi ses! 

Heisann alle tevlere!
Nytt tevlingsår, ny tevlingsleder 
og ny tevlingsnemnd! Først ut 
er vinterarrangementet, og der 
skjer kvalifikasjon til NM i mot-
orsag. Så blir det klart for 
vårarrangement der er det 
både inne og ute tevlinger på 
planen, blandt andre borddek-
king og gjensidige cup. Dette er 
det Ås Bygdeungdomslag som 
skal arrangere, og jeg håper du 
har lyst til å være med uansett 
om du er ny eller erfaren innen 
tevlinger. 

Jeg håper på å få 
lokallagstaffeten i gang igjen 
nå som koronaen har roet seg 
og vi kan arrangere litt igjen. 
Lokallagstaffeten er en 
konkurranse mellom lokallaga i 
å tevle i lavterskeltevlinger som 
f.eks. pizzatevling, gårdsstaffet 
og quiz. Dette er en mulighet 
for alle å prøve seg på nye 
tevlinger. 
Jeg gleder meg til et nytt 
tevlingsår og håper du vil prøve 
ut en ny tevling det kommende 
året!



Tevling                    Aktivitet/Kultur  Bygdepolitisk

 

 

 

     

 

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

BU-PODDEN
Som mange helt sikkert har fått med seg, 

så er det to Hedmarkinger som har 
startet en podcast, som heter BU-

PODDEN. Denne podcasten er en real 
oppladning til neste års landsstevne som 

arrangeres av Hedmark BU. 
Det slippes en 

episode hver måned som har ulike 
temaer og gjester. Podcasten har mange 

kjente gjester, og det vil bli høyere 
kjendisfaktor for hver episode som 

kommer. 
BU-PODDEN ligger ute på spotify, så det 

er bare å gå inn å høre på. Jentene 
garanterer topp stemning, tørre vitser, 

mye latter, mer kunnskap om 
bygdeungdommen og ikke minst gode 

historier. 
Send gjerne på en melding om du har inn-
spill til gjester, historier eller vil dele noe 

annet så ikke nøl med å ta kontakt på 
instagram @nbulandsstevne

 Håkon R har sletta tinder

 Hvem er det som ikke har fått korona ennå?

 Tidenes russefest i Vestby

 Samboerskap, baby og ring på fingern mellom

 Blaker og A/H

 Håkon R har kjøpt leilighet

 T(veit) alt

 Skedsmo og Nes knytter bånd

  Noen som vet hvor org. nest blei av på vårkurs?

 Bading på vårkurs kurer enhver fyllesjuke

 Vi gratulerer Tveit med gårdskjøp

 Babyboomen fortsetter, vi gratulerer!!

 God s på årsmøtet til bondelaget

 Ledern ødelegger dørhåndtak på hotell

 Hvem ødela krana til Sissel?

 Strøm rekruterer folk til arbeid

 Sørum BU er glad i å bruke penger, og sørger for 

store utgifter på årsmøte

 HUSK Å BETALE MEDLEMSKONTIGENTEN DIN OM DU 

ØNSKER Å FORTSETTE MOTTA EKKO I POSTEN 
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Medlemstall pr. 1. mars 2021

Aurskog-Høland: 65     Vestby: 63
 
Christiania: 15  Ås: 38
               
Eidsvoll: 37   Akershus totalt: 671

Enebakk: 54

Frogn og Nesodden: 14 

Gjerdrum: 24  

Hurdal: 24

Kråkstad/Ski: 24

Nannestad: 43

Nes: 75

Nittedal/Hakadal: 17

Skedsmo: 35

Sørum: 61

Ullensaker: 82

Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam


