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EKKO  
Nummer 02/2022. 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

Kjære ABUere!
Endelig er årets største 
høydepunkt(er) mulig å 
gjennomføre! I skrivende 
stund lader vi opp til NBUs 
Landsstevne på Jønsberg i 
Hedmark, etter et vellykket 
sommerstevne på 
Minnesund - som jeg 
gleder meg til å være 
sammen med dere i uke 29!

Under årets landsstevne 
blir det mye tevling og 
sprell. Jeg ser frem til 
masse aktivitet i ABU-
hallen før vi går samlet til 
premieutdelingen i 
storteltet, for vi må jo tross 
alt heie frem våre egne og 
synge «Akershus er laget» 
så det ljomer! Kanskje vi til 
og med får med oss en 
tevlingspokal hjem til 
Akershus etter stevnet?

Før landsstevnet går av 
stabelen er det årsmøte i 
NBU som står for tur. ABU 
har totalt 20 delegater som 
skal delta og være med på 
behandling av store saker - 
som mulig endring av 
formålsparagrafen vår! 
Det blir spennende. Etter 
BU-sommeren er det 
årsmøter i lokallaga som 
står for tur, etterfulgt av 
høstkurs i september. 
Tusen takk til alle dere 
tillitsvalgte i ABU som har 
stått på den siste tiden, 
dere har vært gull verdt. 

Ønsker dere alle en god 
sommer!

Vennligste bygdehilsen
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
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ABUs 
SOMMERSTEVNE
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Foto og tekst: Line Dølerud Bekkestad

Vi vil takke for en helt 
suveren helg, og tusen takk 

til alle flinke dugnadsfolk 
som hjelper oss og gjøre 

arrangementet tryggere og 
bedre for alle deltakerne! 

Vi ønsker Skedsmo lykke til 
som arrangører neste år, vi 

gleder oss!
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Den 17. - 19. juni gikk ABUs Sommerstevne av 
staben på Minnesund i Eidsvoll! Det var det 
første sommerstevnet siden vi var i 
Aurskog-Høland, og vi arrangørene hadde 
gleda oss i lang tid! 

Helgen bestod av fylkesmesterskap i en rekke 
tevlinger, campingvogner, konserter og et 
skiftende vær! Utrolig morsomt å se så mange 
nye deltakere og tevlere, som har blitt med nå 
etter koronaen. På lørdagen var det også 
lokallagsstaffett i kubb, og man kan ikke si 
annet enn at det var utrolig vellykket. Mange 
tilskuere, og vi vil tro det var 
rekorddeltakelse fra lokallaga! 

5
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BILDEDRYSS FRA ABUs 
SOMMERSTEVNE
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17. MAI TALE FRA FROGN OG NESODDEN BU
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lokallagssider
 - Her er noe av det som har skjedd siden sist!

Leder i Frogn og Nesodden 
BU holdt 17 mai tale på det 
lokale bygdehuset i Frogn. 

Talen handlet om en endrende 
frivillighetskultur og viktigheten 

av bygdenorge i dagens
 verdensbilde

Refleksfest med ullensaker 
bu

Den 12. mars 
arrangerte vi i Ullensaker 

refleksfest på Kløfta velhus. Alle som kom 
på festen hadde på seg refleks av noe slag, enten 

det var refleksvest, refkleksjakke eller til og 
med kjoler laget av refleks. Er det noe BU 

er gode på, så er det temafester! Det ble selvsagt 
utdelt premie til mest kreative og beste kostyme, 
og prisen denne gangen gikk til Kristine Tveit og 

Marie Tveit. Veldig stas for oss i Ullensaker 
at det var så mange nye fjes som kom på fest til 
oss, det er gøy! Det var god stemning hele kvel-

den med sang og dans. I tillegg til dette hadde vi 
kiosken klar hvor vi solgte både pølser, brus, 

toast og snacks til de som ønsket det. 

Hyggelig at så mange tok turen 
for å kickstarte våren med BU. Tusen 

takk til alle festdeltakere, og ikke minst til 
de fantastiske vaktene som var 

med og hjalp oss på festen. Vi kunne ikke 
vært foruten! Håper alle koste seg på fest, 

og vi gleder oss allerede til neste fest! 
Hilsen alle oss i styret
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Lørdag 21. mai inviterte 
vi til repareringsfest etter 17.mai 

på Bøndernes hus.  Det var mange som 
møtte opp fra Enebakk og andre lokallag, 

det ble fort fylt opp. Det var en 
hyggelig kveld med mye musikk og dans.

 Det var liv fra start til slutt. Enebakk fikk flere 
medlemmer og er nå Akershus største 

lokallag med hele 104 medlemmer. 
Vi håper å se mange fler til en 

neste fest! 

Den 26. februar 
arrangerte vi i Vestby afterski 

fest. Det ble en fest gjennomført i 
ordentlig afterski stil med ski og slalåmtøy, 

partymusikk og god stemning 
hele kvelden. Det var en fest med veldig 

godt oppmøte og fullt lokale. Etter en 
periode uten ordentlig fest stilte folk opp 

med god stemning! Det var enkel kiosk 
utover kvelden. Vi syntes det var 

ordentlig gøy å arrangere fest igjen 
og gleder oss til resten av BU-året.

16.mars arrangerte 
vi i Vestby swingkurs. Vi har hatt

 godt oppmøte på swingkurs vi har arrangert 
tidligere, som det var denne kvelden også. 

Det var både nye som ikke hadde 
danset før og litt mer viderekommende som 

lærte noen nye trinn og turer. Med flinke
 instruktører ble dette en fin kveld! Vi 
håper å se disse flinke danserne igjen 

på både tevling og fest!

afterski-fest med vestby bu

REPARERINGSFEST 
MED ENEBAKK BU

swingkurs med vestby bu
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EIDSVOLL BU PÅ SPARK VM

lokallagssider
 - Her er noe av det som har skjedd siden sist!

Det var mye folk tilstede 
med godt humør og noe godt i 

glasset mens vi så på alle 
som kjørte på spark nedover,  
godt vær var det hele kvelden 
og ikke minst bra føre ned til 

afterspark.

båling og skåling 
med skedsmo bu

Vi i Skedsmo arrangerte nok 
en vellykket båling og 

skåling i mars. Det var godt 
oppmøte med mange trivelige 

bygdeungdommer, og god 
stemning rundt bålet til langt 

på kveld!

Den 28. mars arrangerte Sørum 
lokallagsstaffetten, og vi tok turen til 
Bowling 1 på Jessheim! Det var godt 
over 20 deltakere som kjempet om 

poeng til sine lokallag! Nes BU stakk av 
med flest poeng, gratulerer! Vi vil takke alle 
som deltok, og gleder oss allerede til neste 

gang vi arrangerer lokallagsstaffeten

BOWLING MED SØRUM BU

 1. Hva kan stevnedeltakerne vente  
 seg? 
 De kan vente seg sommerens beste   
 uke, stappfull av moro, bra folk og den  
 unike BU-stemninga! 

 2. Hvilke tre ting ville du fått med   
 deg? 
 Jeg ville fått med meg gårds- og 
 fabrikk-besøket, og deltatt i minst ei   
 tevling. I tillegg er Staysman-konsert en  
 skikkelig landsstevne-tradisjon, som   
 man MÅ oppleve

 3. Hva er ditt beste Landsstevne  
 minne?
 Mitt beste landsstevneminne er fra LS i 
 Akershus (selvsagt!) i 2014. Vi gikk 
 polonese rundt Eidsvollsbygningen på  
 årsmøte-middagen. Å se så mange fest 
 pynta, engasjerte bygdeungdommer   
 samlet ved et så viktig symbolbygg for  
 det norske demokratiet kommer jeg   
 aldri til å glemme!

Gunn Jorunn Sørum
leder for Landsstevnekomiteen 2022
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NBUs landsstevne 2022

Landsstevne er Norges 
Bygdeungdomslag sitt 
største arrangement, og samler 
rundt 2000 bygdeungdommer 
til tevling, fest og mye morro! 

Artister som kommer:
Tirsdag - Halva Priset
Onsdag - Gunslingers
Torsdag - Staysman
Fredag - Staut
Lørdag - Rotlaus

Temafester: 
Felles:
Onsdag: Cowboytema
Lørdag: Samvirke

I Akershus-leieren:
Fredag: Ville vesten

Gunn Jorunn Sørum
leder for Landsstevnekomiteen 2022

Følg @nbulandsstevne 

på både Facebook og 

Instagram for mer 

informasjon og andre 

artigheter

QR-kode til 
billettsalget!!
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Emilie Dalen Østli, 23 år, Aurskog Høland 
1. Dette er den første nemndshelga mi
2. Møte nye og kjente mennesker
3. Å kunne bidra med innspill på forskjellig 
arrangemanger 
4. Ja, det har jeg
5. Fargerik og tropisk!

Edvard Finstad, 21 år, 
Nannestad Bygdeungdomslag 
1. Dette er min andre nemndshelg
2. Tema fest
3. Å hjelpe til 
4. Nei, visste hvem alle var 
5. Veldig gøy, fint opplegg!

Siri Sundhagen, 23 år, Ullensaker 
Bygdeungdomslag 
1. Det blir vell fem det
2. Se planene som utformes for det 
kommende året
3. Jeg syntes det er veldig kult å bli kjent med 
alle i de forskjellige nemdene til tross for at 
jeg ikke sitter i nemd selv
4. Ja, det har jeg!
5. Ja, tema fest er alltid kult

EKKO 2, 2022.indd   12EKKO 2, 2022.indd   12 07.07.2022   13:1407.07.2022   13:14



Kristoffer Bjørneby, 18 år, 
Nes Bygdeungdomslag 
1. Bare en hittil 
2. samholdet og alle de fine menneskene
3. Å være med i eliten
4. Ja, her er det ikke vanskelig å bli kjent med 
nye folk. 
5. Ja, Torbjørn traff mitt i blinken med dekor 
og tilbehør til festen.

Lina Moen Hammeren, 17 år , 
Sørum bygdeungdomslag 
1. En foreløpig, men gleder meg til fler
2. Folka og festlighetene 
3. å få være med på å bestemme, blant annet 
tema på landsstevne
4. Ja, det har jeg. Mye bra folk
5. Helt vill

13

1. Hvor mange nemndshelger har du vært 

med på?

2. Hva syns du er mest gøy med nemndshelg? 

3. Hva er det kuleste med å være i nemnd?

4. Har du blitt kjent med noen nye?

5. Hva syntes du om temakvelden?
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2. vara                    3. vara    4. vara

Hjørnet
Tekst: 
Torbjørn Fladby-Karterud

Tekst: 
Håkon Ringnes

Tekst: 
Edvard Finstad

Halo bygdeungdommer! 
Jeg heter Håkon og sitter 
som 3. vara i fylkesstyret.
Jeg gleder meg til mye bra 
fester og morsome 
tevlinger. Jeg anbefaler 
alle til og bli med på 
morroa som skjer til som-
mmern, med både som-
merstevnet og 
landsstevnet. 
Jeg er medlem i bu fordi 
det er morsomt og sosialt.

 Hei bygdeungdommer!
Jeg gleder meg til sommeren 
som starter nå, med Som-
merstevne og Landsstevne på 
planen. Det blir en sommer 
med mye tevling og mye akti-
vitet, det blir kjempegøy. Jeg 
håper vi blir kjempe mange 
tevlere og deltagere på både 
Sommerstevne og Lands-
stevne, og at vi vinner tev-
lingspokalen på Landstevne. 
Så da vi må tevle mest og 
best. Også satser på mye liv 
nå etter korona, så håper jeg 
vi ses.

Hei og hopp!
Jeg heter Torbjørn og sitter 
som 2. vara i fylkesstyret. 
Jeg gleder meg til tevling, 
fest og morro i tiden 
fremover, og ikke minst 
Sommerstevne og Land-
stevne. Får håpe folk er 
gira for tidenes stevne etter 
korona!
Kan ikke gå glipp av det, få 
mange nye venner, og ikke 
minst en bra fest, bli med i 
Norges største vennegjeng, 
på alt det sosiale og 
morsomme turer, tevlinger 
osv!

HUSKELISTE TIL 
STEVNEHVERDAGEN

Campingstol er et must!

Bli kjent på tvers av fylkene

Slippers og gummistøvler

Beskyttelse mot all slags vær

Uten mat og drikke duger 
bygdeungdommen ikke!

Bli med på det som skjer i 
ABU-hallen

Delta på premieutdelinger

Lær deg ”Akershus er laget”

Ta med tøy til temafester!
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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

HUSKELISTE TIL 
STEVNEHVERDAGEN

Campingstol er et must!

Bli kjent på tvers av fylkene

Slippers og gummistøvler

Beskyttelse mot all slags vær

Uten mat og drikke duger 
bygdeungdommen ikke!

Bli med på det som skjer i 
ABU-hallen

Delta på premieutdelinger

Lær deg ”Akershus er laget”

Ta med tøy til temafester!

 Skulle tru Nes ikke gjør noe annet enn å spille bowling  

om man ser på resultatene fra lokallagsstaffetten

 Nannestad og Ullensaker knytter bånd

 Ledern i Nannestad returnerer stadig til kjente trakter

 Det forventes at alle øver på “Akershus er laget” til 

Landsstevne, når Akershus regjerer på pallen!
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Medlemstall pr. 1. juli 2022

Aurskog-Høland: 76     Vestby: 65
 
Christiania: 17  Ås: 41
               
Eidsvoll: 46   Akershus totalt: 797

Enebakk: 98

Frogn og Nesodden: 17 

Gjerdrum: 24  

Hurdal: 29

Kråkstad/Ski: 29

Nannestad: 46

Nes: 83

Nittedal/Hakadal: 21

Skedsmo: 48

Sørum: 69

Ullensaker: 88

Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam
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