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K JEKT Å VITE

   REDAKTØR
Hedda Trandem 
info.akershusbu@gmail.com 
tlf. 404 56 654

   NEMND
Amalie Trandem
Andreas R. Jensen
Anniken Dølerud Laake
Birte Østby
Ingeborg Svarstad

Ekko  
Nummer 04/2018. Årgang 50. 
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 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 Sissel Strøm på tlf. 480 80 848 
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.
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LEDER
JORUNN BOGSTAD, 27 ÅR, VERNEPLEIERSTUDENT OG PLEIEMEDARBEIDER 

KONTAKT

Nå er vi inne i en tid der det 
skjer mye god og variert aktivi-
tet rundt om i lokallagene våre. 
Lokallagstyrene rundt i hele 
fylket bruker mye tid og energi 
på å arrangerer aktiviteter for 
oss medlemmer, derfor er det 
ekstra stas når det er godt op-
pmøte på arrangementene! 

I ungdomstiden blir man 
utsatt for fristelser, noen gode 
og noen mindre gode. Ting 
skal testes, og grenser pushes. 
I organisasjonen vår, Norges 
Bygdeungdomslag, er det null-
toleranse for bruk av narkotiske 
stoffer. Dette betyr av at vi 
skal ha tydelige holdninger og 
forebygge mot bruk av narkoti-
ka. Altså at bruk av narkotiske 
stoffer ikke er tolerert på noen 
arrangementer i regi av Norges 
Bygdeungdomslag, her faller 
både Akershus Bygdeung-
domslag og alle våre lokallag 
innunder. 

I bygdeungdomslaget har vi en 
kultur for gode fester, der folk 
tar vare på hverandre, kjenner 
sine begrensninger og en evt. 
slåsskamp kan tas andre steder. 
Slik har det vært i bygdeung-
domslaget i mange år, la oss 
fortsette med det! 

Si ifra til ansvarlig eller vaktene 
på fest hvis du ser noe som ikke 
er greit, ta vare på venninna 
eller kompisen som er litt for 
sliten utpå kvelden, og til slutt 
si nei til narkotika! 

Det får holde med moralpreken 
for denne gang, ha en morsom 
og innholdsrik BU-vinter! 

- Jorunn
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LEDER
Jorunn Bogstad 
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Tlf: 480 80 848 
aktivitet.akershusbu@gmail.com
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3. VARA
Grete Grøndahl   



4

Flåklypa over hele Sørum
Foto/tekst: Line Bekkestad

27. oktober arrangerte Ullensaker og Gjerdrum 
Halloweenfest på Bøndernes hus i Fenstad. 
Det ble en veldig vellykket fest, mye folk og god 
stemning hele kvelden. Det ble også kåret beste 
kostyme, og som også bildene viser ble det hard 
konkurranse!

 Halloweenfest med Ullensaker og Gjerdrum
Foto/tekst: Stine Bekkemoen

AKTIVITET

Tradisjonen tro arrangerte Sørum sin årlige bilrebus, og med over 50 
deltagere fordelt på 10 lag var konkurransen både hard og morsom! 
Temaet for rebusen var Flåklypa, og det var mange morsomme og 
kreative kostymer! Etter rebusen var det klart for fest, og grunnet plass-
mangel ble det dessverre begrensninger på denne. Men alt i alt var det 
en vellykket fest, og god stemning på både rebusen og festen!
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Hurdal Bu arrangerte 20. oktober en 
kveld med bowling og påfølgende pizza.
Dette ble en vellykket kveld med god 
stemning og mye latter. Vi håper at enda 
flere har mulighet til å bli med oss på 
morroa neste gang!

Foto/tekst: Anneline Parken

Tradisjon tro var det på 
plass med den årlige dress-
festen til Nannestad, på 
Bjerke Velhus. 

Det ble en vellykka fest, 
med liveband: To You, og 
høy utkledningsfaktor i form 
av dress! 

Til høyre er det bilde av det 
flinke styret som arrangerte 
hele festen. 

Hurdal inviterte til 
bowling og pizza

Årlige dressfesten i Nannestad - To You spilte 
opp til dans

Gokart og Pizza med Ås

Foto/tekst: Eline Rustad Engh

Siste dag i Aksjonsuka arrangerte Ås, 
gokart og Pizza. Det ble fart, spenning 
og mye råkjøring! Det var et veldig bra 
oppmøte, og god stemning hele dagen. En 
fin avslutning på uka og aksjonsuka.

Foto/tekst: Rita Fjeldstad Kristiansen/Hedda Trandem
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Lokallagsstafetten 

Foreløpig st i l l ing:
1. plass: Vestby - 41 poeng
2. plass: Sørum - 39 poeng
3. plass: Nes - 13 poeng     
4. plass:  Nannestad - 11 poeng
5. plass: Ullensaker - 10 poeng
6. plass: Gjerdrum - 10 poeng
7. plass: Kråkstad/Ski - 8 poeng
8. plass: Skedsmo - 5 poeng

ABUs Høstarrangement i 
Vestby

Hva er egentlig lokallagsstafetten? 
Under lokallagsstafetten skal det 
tevles i ulike lagtevlinger med delt-
agere bestående av rene lokallag. 
Det blir ført en poengoversikt for 
hver etappe i stafetten, og på som-
merstevne blir det beste lokallaget 
kåret. 

Så langt i år har det blitt gjennom-
ført swing, spekematanretning, 
olabil-løp, kubb, 5 om dagen og 
friluftslivmatch. Neste lokallag ut 
er Nittedal/hakadal, og siste for i 
år er Skedsmo, vi gleder oss!

i september gjennomførte 
Gjerdrum tevlingskurs i 5 om 
dagen, med påfølgende tevling. 
Maja Aas var kursholder, og 
delte nyttige tips og teknikker. 
Det ble en veldig vellykka kveld, 
med masse fine fat!

Lørdag 29. september arrangerte Vestby 
bygdeungdomslag Akershus sitt høstar-
rangement. 

Det ble tevlet i ostanretning, bløtkakepynting, 
friluftslivmatch som var en del av lokallagstafetten, 
ekstriørbedømming av sau og kokkekamp. Det var 
en fin mulighet for å øve seg til årets HA som var 
helgen etter. 

Foto/tekst: John Aaby/Hedda Trandem

Samarbeid mellom lokallaga
På kvelden ble dørene åpnet for 
fest, og Eidsvoll satte opp buss, så 
festdeltakerne kom seg både til og 
fra trygt, samtidig blir reisen i seg 
selv et høydepunkt. 



Helgen 5.-7. oktober ble høstens store begivenhet 
holdt, nemlig NBUs sitt Høstarrangement. Sammen 
med Østfold satte vi i Akershus opp buss, og det var 15 
Akershusinger som var representert på stevne i Skogn i 
Trøndelag. 

Hvis du aldri har deltatt på det før, er det kort opsum-
mert en minilandsstevne bakt inn i en helg! Det er 
tevlinger, bankett, konsert og bygdeungdommens helt 
unike stemning. Det er rett og slett høstens store be-
givenhet. 

Trønderfest
I år var det trønderne som var teknisk arrangør, og det 
ble tacofredag, sodd på banketten, og real trønderfest 
på kvelden med et realt trønderband. 

HA er i Akershus neste år!
Hvis du var så uheldig at du gikk glipp av årets stevne, 
så fortvil ikke, neste år er det vi, Akershus som arrang-
erer! Det er satt sammen en egen Høstarrangement-
skomité (HK), og de er godt i gang med planleggingen 
allerede. Leder for komitéen er Maren Clason sammen 
med en rekke andre flinke og erfarene BU-ere. Det er 
bare å glede seg!
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Hvor mange HA har du vært på? 
Jeg har vært på 4, Oppland 
2013, Rogaland 2016, Hedmark 
2017 og Skogn 2018 
Tevla du? 
Jeg bruker alltid å tevle! Det er 
noe av det morsomste med HA. 
I år tevla jeg 5 om dagen, quiz, 
eksteriørbedømming og ostean-
retning 
3 beste minnene fra HA: 
Første møte med HA i 2013, alle 
bussturene og da vi vant 5 om 
dagen i år.
Noe å anbefale for nye BUere?
Jeg anbefaler absolutt HA til nye 
BUere! Det er en perfekt plass til 
å møte igjen andre BU-venner 
fra resten av landet. Terskelen 
for å bli kjent med nye er lav, 
og banketten på lørdag er alltid 
festlig! Neste år er vi så heldig å 
ha HA på hjemmebane, det blir 
ekstra stas!

4 kjappe 

Maja Aas, Bygdepolitisk nestleder

Akershus sine pallplas-
seringer på HA

1. plass NM i ek-
striørbedømming av sau, 
Jorunn Bogstad (Senior)

1. plass NM 5 om dagen 
lag: Anne Margrethe 
Elton, Maja Aas og Ole 
Kristian Sæther (Senior)

1. plass i presisjon NM 
motorsag, Pia Schøyen 
(Senior)

2. plass NM Ostean-
retning, Sissel Strøm 
(Junior)

3. plass NM Osteanret-
ning, Siri Marlén Sund-
hagen (Junior)

3. Plass NM bløtkakepyn-
ting, Kristine Holst 
Johannessen (Senior)

3. plass NM motorsag 
dame, Pia Schøyen 
(Senior)

3. plass NM 5 om dagen 
lag: Kristine Holst 
Johannessen og Anne 
Hjørnegård Bjerke
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Høstkurs 2018
I august ble årsmøter holdt i lokallag, og det 
betyr også valg av styrer. Gratulerer til alle nye-
og gjenvalgte, dere gjør en strålende jobb! Men 
med et nytt styre følger også kurs i de ulike ver-
vene. Og Høstkurs skuffet virkelig ikke. Hele 80 
tillitvalgte tok turen opp til Hotell Hadeland for 
et heidundranes helg! 

Har 
du aldri deltatt på et 

høstkurs? Eller nysgjerrig på 
hva det er? Dette er en helg hvor 

fylkesstyret først og fremst kurser de 
tillitvalgte i de arbeidsoppgavene de har. 
Samtidig er dette en veldig sosial arena, 
hvor du har mulighet til å bli kjent med 

andre bygdeungdommer på tvers av 
fylket. Det er bli-kjent-aktiviteter, 

bankett på lørdagen og fest på 
kvelden.

Foredrag om rus
På lørdagen var vi så heldige å få besøk 
av Bente Hauger fra Aurskog, som holdt 
foredrag om rus.

Kortkurs
I tillegg fikk kursdeltakere mulighet til 
å velge egen aktivitet på kortkurs, som 
blant annet volleyball, swingkurs og 
brettspill. 

Hattefest
På kvelden var det fram med kjole, dress 
og hatt! Årets tema var nemlig hattete-
ma, og det var mange kreative sjeler. På 
bilde over til venstre viser Gina Grøn-
dahl fram sin vri på årets tema.
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1. Hvor gammel er du?
2. Hvor er du fra?
3. Hva ser du etter i en partner?
4. Har du odel?
5. Hva liker du å gjøre på fritiden?
6. Hva heter du på snapchat?

1. 20 år 
2. Setskog i Aurskog-Høland
3. Pen, godt humør og bein i nesa 
4. Ja 
5. Jakt og fiske
6. Gjedda98

SingelHjørnet
Norges bygdeungdomslag eller skal vi si Kirsten giftekniv? Har du lagt merke til de 
populære kontaktannonsene på Landsstevne? - Vi også!! 
Her er nøye utvalgte Akershusinger som sporty stiller opp for en liten kontaktan-
nonse!

Nils Hidle GeddeOle Vardøy

1. 24 år
2. Frogner i Sørum, bedre kjent som Sørum vest 
3. Pen og se på, trivelig og prate med. Fint om hun 
også liker å reise på fester, utenlandsturer, hytteturer og 
drikke større mengder alkohol. 
4. Ja, odelsgutt på Sorknes gods og skoger 
5. Reise på fester, utenlandsturer, hytteturer og drikke 
større mengder alkohol
6. Vardoy

1. 19 år 
2. Gård i Nannestad 
3. Det jeg ser etter er ei pen, trivelig, morsom og snill 
jente. Hadde vært utrolig koselig om vi kunne dele felles inter-
esser om gårdsbruk, men er ikke et krav. 
4. Har ikke odel, men om noen som har odel blir sammen 
med odelsjenta (søsteren), så er odelen min! 
5. På fritiden liker jeg å være i fysisk aktivitet, og trives 
godt å være ute. 
6. johnva1

1. Jeg er 18 år 
2. Nes 
3. En som er morsom og sjarmerende 
4. Ja 
5. Være med venner
6. Martineerr

John Aaby Martine Ringereide



Foto/tekst: Infoledere i lokallag, Hedda Trandem
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AKSJONSUKA

Bilder fra Aksjonsnatta

Fredag 26. oktober braket aksjonsuka løs, og den varte 
helt til 4. november! Det førte til mye aktivitet i lokalla-
gene!
I år var temaet skogbruk, og natt til 1. november ble det gjennom-
ført en landsdekkende aksjonsnatt. Lokallag over hele Akershus var 
med på å gi beskjed om at vi trenger et aktivt skogbruk i form av å 
henge opp plakater på offentlige steder. - La oss hogge for framtida! 
Skogbruk er en viktig del av omstillingen til et grønt samfunn. 

For å sette skogbruk på dagsorden kan du på neste side lese om 
Maja Aas sin kronikk. 

Dette skjedde i Aksjonsuka:
Båling og skåling, Sørum og Skedsmo
Halloweenfest, Gjerdrum/Ullensaker
Ut på tur med ABU, Lille Losby-
runden
Dressfest, Nannestad
Vestby satte opp minibuss
Båling og skåling, Kråkstad/Ski
Telttur på Flolangen, Nes
Gokart og Pizza, Ås



De indirekte konsekvensene av en nasjonalpark i Østmarka vil 
ramme flere enn de berørte kommunene. Vern av skog stopper 
muligheten til å utvinne tømmer fra området. Dette fører blant 
annet til tap av arbeidsplasser, og ikke minst miljømessige konse-
kvenser.

Når skogen slutter å vokse, binder den mindre CO2. Trærne blir 
mindre motstandsdyktige mot sopp og insekter, og blir mer utsatt 
for at vinden river dem over ende. Fortetning fører til at sollys 
ikke slippet til i skogbunnen, og flere arter dør ut.

God vedlikehold av skogen sikrer tilveksten. Ny teknologi gjør at 
vi kan utnytte ressursene fra trevirke på andre måter enn tidlig-
ere. Blant annet kan byggemateriale, ligning til betong, og plast 
utvinnes av tre. Vi har i dag tre ganger så mye skog som for 90 
år siden – det vokser betydelig mer enn det vi tar ut.

Biomasse laget av trevirke kan erstatte bruken av olje. Biomasse 
kan blant annet brukes til å lage en mer miljøvennlig variant av 
biodrivstoff. Dagens bruk av soya og andre matplanter, kan er-
stattes med biomasse fra norsk skog. Dette gir både miljøgevinst 
og flere arbeidsplasser i distriktene.

Et sentralt argument blant de som ønsker å 
verne skogen er CO2-utslipp ved hogst av 
skog. CO2 blir frigjort av å hogge skogen, 
men denne ville også blitt frigjort når treet 
dør på rot. Vi får altså mye mer ut av treet 
ved å utnytte dets ressurser, enn om det bare 
skulle råtnet uten å utnytte trevirket.

Akershus Bygdeungdomslag sier nei til nas-
jonalpark i Østmarka, og ja til en bærekraft-
ig forvaltning av skogen. Skal det grønne 
skiftet bli en realitet, må det skje en over-
gang til alternative produksjoner som gir 
betydelig mindre negative konsekvenser for 
klima og miljø enn i dag, skriver regjeringen 
på sine nettsider.

Begrenser vi mulighetene for å ta ut tøm-
mer fra skogen, vil det bli umulig å kunne 
redusere de fossile klimagassutslippene, eller 
hva. Ola Elvestuen?
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Det snakkes stadig om det grønne skiftet. Bruken av fossile 
brennstoff må begrenses, og vi må finne andre måter å produs-
ere det vi i dag produserer av olje. En av mulighetene er skog. 
Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre. Derfor må vi 
opprettholde en bærekraftig forvaltning av skogen, slik at vi tar 
vare på de ressursene vi har.

Verner vi for mye skog, skyter 
vi oss selv i foten
Det er mer nyttig for klimaet at vi hogger skog enn lar den rotne på rot.

Staten utreder i disse dager muligheten for etablering av nasjon-
alpark i Østmarka. Oslo, Ski, Rælingen, Lørenskog og Enebakk 
vil bli direkte berørt av en eventuell nasjonalpark. Alle berørte 
kommuner må i utgangspunktet si ja for at det kan etableres nas-
jonalpark. Kommunestyret i Enebakk stemte med et solid flertall 
mot nettopp dette.
Etter at Venstre kom inn i regjering, har de fått gjennomslag for 
å kunne overprøve lokale hensyn dersom det er snakk om «ves-
entlige regionale hensyn». Østmarka nevnes spesielt.

Bygdepolitisk nestleder: Maja Aas

Foto/tekst: Hedda Trandem/Maja Aas



IKKE GÅ GLIPP AV JULAS HØYDEPUNKTER! 
Julas høydepunkter nærmer seg!! Julebord i 
Ås, pepperkakepynting, grøtkvelder og ikke 
minst de tradisjonelle julefestene til Nes og 
Ullensaker.

Hold av datoene, det er ingenting hyggeligere 
enn å delta på slike flotte arrangement. 

Mer informasjon 
finner du på Facebook-
arrangementene. 

12

Julehilsen fra Fylkesstyret
Vi i Fylkesstyret ønsker alle bygdeungdommer 
en fin førjulstid, romjul og et riktig godt nytt år! 
Vi gleder oss til å ta fatt på det nye arbeidsåret 
2019 med mye god ribbe og pinnekjøtt 
innabords!
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#
      AKERSHUSBU
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HVA 
SKJER?

NOVEMBER
16. BOWLING OG PIZZA, NANNESTAD

16. KURSHELG: HOGG FOR FRAMTIDA
17. LEIRDUESKYTING OG COWBOY-FEST, 

NESODDEN/FROGN
21. LOKALLAGSSTAFETT, PØLESPISING, NITTEDAL/

HAKADAL
24. MALAWI-INNSAMLINGSFEST, EIDSVOLL

27. VIDEREKOMMENDEKURS I SWING, VESTBY
30. BYGDEKINO, KRÅKSTAD/SKI

 DESEMBER
1. JULEBORD, ÅS

BUSS TIL JULEBORD, AURSKOG-HØLAND
4. JULEVERKSTED, VESTBY

6. PEPPERKAKEBAKING, NES
8. JULEFEST, SØRUM/AURSKOG-HØLAND

27. 3. DAGSFEST, NES
29. 5. DAGSFEST, ULLENSAKER

 JANUAR
1. NYTTÅRSBORD, CHRISTIANIA

18.-20. TRYSILTUR MED ABU

Info                       Aktivitet             Tevling

hjørnet
Tekst: Hedda Trandem Tekst: Sissel Strøm Tekst: Marie Tveit

Hei, alle BUere!
Visste du at vi i Akershus vil ha en 
vervekonkurranse fram til jul og 
vinteren? - Vi har et mål om å slå 
Hedmark, og bli det nest største 
fylkesslaget i landet! For at det skal 
skje, er vi avhengig av deg, og meg. 
At vi tar med venner og viser dem 
hva Bygdeungdomslaget er, og 
hva vår organisasjon står for. For 
det er ingen tvil om at vi er unike: 
med tevlinger, aktivitet og stevner! 
Ta med nye BU-venner og vis dem 
alle sidene ved bygdeungdomsla-
get, og jeg vedder på at de kom-
mer til å bli bitt av basillen!
For å være med i vervekonkur-
ransen, ta bilde av deg og din nye  
BUvenn, legg ut på instagram 
med #akershusbu og bli med i tre-
kningen av flotte premier!!

Kjære bygdeungdommer!
Da har høsten rast forbi med mye 
festligheter og aktiviteter. Lokalet 
har vært fullt på samtlige fester i 
høst, og lokallaga har vært flinke 
til å arrangere gode medlemsak-
tiviteter. Akershus kjørte buss 
sammen med Østfold til NBU’s 
høstarrangement, og dette ble en 
hyggelig helg med bankett, kon-
serter og god tevlingsdeltagelse. 
Snart er det tid for julebord og 
julefester, og vi håper å se mange 
festpyntede bygdeungdommer 
her. Husk dress, kjole og pensko! 
Helga 18.-20. Januar arrangerer 
vi den årlige trysilturen til ABU. 
Dette blir en kjempehelg med ski, 
hyttekos og afterski på låven. Vi 
har i år utvidet til hele 37 plasser 
på denne populære turen, men det 
er kun 6 plasser igjen i skrivende 
stund. Vær kjapp med å melde 
deg på om du vil være med! Se 
Facebook for eget arrangement. 
Vi ses på julefestene!

Det blir kaldere i luften og vinter-
en nærmer seg med stormskritt. 
Det betyr også at vi er ferdig med 
årets tevlingsarrangementer på 
fylkes- og sentralt nivå. På NBUs 
høstarrangement tok vi med oss 
mange gode plasseringer hjem, til 
og med NM-titler! Gratulerer til 
de flinke tevlerne! ABUs høstar-
rangement ble avholdt i Vestby. 
Mange tok turen for å tevle, og re-
sultatene viser at vi holder et høyt 
nivå i Akershus! Vestby må også 
få litt skryt for godt gjennomført 
høstarrangement! Lokallagsstafet-
ten vil bli holdt i Nittedal/Hakad-
al i november før Skedsmo runder 
av i desember.
Hele 2018 har vært preget av høy 
og god tevlingsaktivitet, med gode 
resultater. Sånn håper jeg det fort-
setter i de kommende årene!



 Jacuzzinach falt ikke i god jord hos alle

 Kjernen holdt koken lenge på høstkurs!

 Ingen sak å bli eldre når du får rullestol av 

kompisene! 

 Tror alle og ikke bare de som er tagga har fått 

med seg taggingen på Face

 Ble mysteriet om oppkastet i gangen noen 

gang løst?

  Aurskog og Sørum har bygget bra relasjoner 

i høst

 Jente fra Nannestad og gutt fra Eidsvoll fant 

tonen på høstkurs 

Infoleder i Nes har funnet kjærleiken

Akershus BU har stilt sterkt på UKA i Ås

 #Fuckforshelter

 Ullensakerstyret blomstrer det kjærlighet mel-

lom leder og tevlingsleder

Myklebost trivdes med å vise fram både det 

ene og det andre på bilrebusen

 Ble det pysjamasfest på Gullet?

 Vi gratulerer Hytjan med fast følge fra Maura

 Morgan og Ola Conny på tur aka Pedern og 

Kvarme på tur?

 Hvam Vgs = Ex on the beach

GEKKO

15

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

HVA 
SKJER?

NOVEMBER
16. BOWLING OG PIZZA, NANNESTAD

16. KURSHELG: HOGG FOR FRAMTIDA
17. LEIRDUESKYTING OG COWBOY-FEST, 

NESODDEN/FROGN
21. LOKALLAGSSTAFETT, PØLESPISING, NITTEDAL/

HAKADAL
24. MALAWI-INNSAMLINGSFEST, EIDSVOLL

27. VIDEREKOMMENDEKURS I SWING, VESTBY
30. BYGDEKINO, KRÅKSTAD/SKI

 DESEMBER
1. JULEBORD, ÅS

BUSS TIL JULEBORD, AURSKOG-HØLAND
4. JULEVERKSTED, VESTBY

6. PEPPERKAKEBAKING, NES
8. JULEFEST, SØRUM/AURSKOG-HØLAND

27. 3. DAGSFEST, NES
29. 5. DAGSFEST, ULLENSAKER

 JANUAR
1. NYTTÅRSBORD, CHRISTIANIA

18.-20. TRYSILTUR MED ABU

Info                       Aktivitet             Tevling



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. november 2018

Aurskog-Høland: 74   Vestby: 37
 
Christiania: 24  Ås: 35
               
Eidsvoll: 76   Akershus totalt: 855

Enebakk: 14    

Frogn og Nesodden: 20  

Gjerdrum: 15  

Hurdal: 43

Kråkstad/Ski: 40

Nannestad: 79

Nes: 111

Nittedal/Hakadal: 29

Skedsmo: 38

Sørum: 111

Ullensaker: 106


