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INFOTAVLA
Har du husket å betale medlemskon-
tingenten 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! Har du ikke fått faktura? Ta 
kontakt med okonomi@nbu.no, så vil 
de hjelpe deg videre. 

Visste du at vi leier ut både ABU-hallen 
og anlegget vårt? Ta kontakt med Sissel 
Strøm på tlf. 48080848 eller e-post ak-
tivitet.akershusbu@gmail.com for priser 
og betingelser. Leiekontrakt fi nnes også 
på hjemmesiden www.nbu.no/akershus.

Alle lokallagsstyrer kan søke om støtte 
til medlemsaktiviteter fra Landsste-
vnefondet. Send en søknad til ledera-
bu@gmail.com. Søknader behandles 
fortløpende.

    REDAKTØR
Amalie Trandem 
info.akershusbu@gmail.com
tlf. 934 71 642

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

Ekko 
Nummer 01/2018. 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
tlf. 934 71 642

EKKO-redaksjonen setter stor pris 
på ditt bidrag. Har du en sak du 
brenner for, eller har du kanskje 
vært på et morsomt arrangement? 
Skriv til oss! 

    FØLG MED

  
- www.nbu.no/akershus
- www.facebook.com/ 
AkershusBygdeungdomslag
- instagram:                         
Akershus Bygeungdomslag 
#akershusbu

Møt Simen Gjølberg Johansen som er en av årets friere i 
jakten på kjærligheten. se side 13. 



LEDER
JORUNN BOGSTAD, 26 ÅR, VERNEPLEIERSTUDENT OG PLEIEMEDARBEIDER 

LEDER
Jorunn Bogstad 
Tlf: 932 54 589 
lederabu@gmail.com

ORGANISATORISK NESTLEDER
Kjersti Bogstad 
Tlf: 959 61 424 
org.akershusbu@gmail.com

BYGDEPOLITISK NESTLEDER
Maja Aas  
Tlf: 473 57 281 
bp.akershusbu@gmail.com

ØKONOMIANSVARLIG
Anne Margrethe Elton  
Tlf: 902 65 452 
kontoret.akershusbu@gmail.com

TEVLINGSLEDER
Hedda Trandem  
Tlf: 404 56 654 
tevling.akershusbu@gmail.com

KULTUR  OG AKTIVITETSLEDER
Sissel Strøm  
Tlf: 480 80 848 
aktivitet.akershusbu@gmail.com

NYBROTTSLEDER
Hjalmar Nordby 
Tlf: 909 89 803 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Amalie Trandem  
Tlf: 934 71 642 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Jørgen Klaseie 
Tlf: 922 31 150 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Marie Tveit 

3. VARA
Kristine Tveit   

KONTAKT

Først vil jeg starte med å takke 
for tilliten som gjenvalgt leder 
for den flotte ungdomsorgan-
isasjonen ABU er! I skrivende 
stund er vi inn i Vårsprelluken, 
og betaling av medlemskontin-
gent er i hovedfokus. Hvis du 
har fått dette bladet i posten, 
har du sikret den enda et år 
med moro, en haug med ak-
tiviteter, nye venner, organis-
asjons opplæring og ikke minst 
tevlinger. Hvis du ikke vil at 
dine venner skal gå glipp av alt 
dette, og mer til, minn dem på 
å betale kontingenten allerede 
i dag! 

Årsmøtet i ABU er vel over-
stått, og det nye styret har 
rukket å bli bedre kjent med 
hverandre og organisasjonen 
under Vårkurs, en helg fylt 
med organisasjonsopplæring 
for tillitsvalgte i fylkesstyret. Vi 
har avklart forventinger og satt 
oss mål, og en gjenganger er at 
vi vil legge ned innsats for å ta 
ABU et steg videre. Vi håper 
du også har lyst til å bidra 
til det, enten det er gjennom 
nemndsarbeid, lokallagstyret 

eller ved å delta på arrange-
menter og aktiviteter som skjer 
rundt på bygda. 

I ABU skjer det mye fremover, 
spesielt på tevlingsfronten. Aur-
skog-Høland BU skal arrangere 
vinterstevnet, og i Eidsvoll skal 
det avholdes mange tevlinger 
under ABUs vårarrangement. 
Dette er en gylden mulighet for 
nye og gamle tevlere til å teste 
ut tevlingsformen før sommer-
en, og tenk hvor kult det er å 
bli fylkesmester i traktorkjøring 
eller blomsterdekorering! 

Utover våren skal det pågå en 
vervekampanje i hele NBU, 
her håper vi at alle lokalla-
gene er klare for å legge ned 
innsats, og at dette resulterer i 
medlemsvekst. Husk at det er 
aktivitet som skaper medlem-
mer! 

Med det ønsker jeg alle en rik-
tig god vår, og håper vi ses på 
ulike aktiviteter 
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Bli kjent med Fylkesstyret
1. Jeg er...  2. Første møte med bu?  3. Jeg elsker å være tillitsvalgt fordi?  4. En dag skal jeg...  5. Kan ikke leve uten?

Infoleder 
Amalie Trandem, 22 år, Aurskog-Høland 
1. Glad i middag
2. Årsmøte i Aurskog-Høland BU i 
2012
3. Det er gøy å kunne engasjere seg 
på bygdene. 
4. Hoppe i fallskjerm 
5. Fitbit, må følge med på hvor 
mange skritt jeg går om dagen. 

Leder
Jorunn Bogstad, 26 år, Ullensaker 
1. Meget god til å utsette ting jeg 
ikke liker
2. På en BU fest på Haga i Nes, for 
mange herrens år siden...
3. Da kan jeg være med å påvirke! 
(Og dra på møter, jeg liker møter)
4. Finne ut hva jeg skal bli når jeg 
blir voksen 
5. Bestemor sine middager

Organisatorisk nestleder
Kjersti Bogstad, 25 år, Ullensaker 
1. Stort sett blid og positiv, med 
mindre blodsukkeret er lavt...
2. BU fest på Lund grendehus 
3. Det gir mye lærdom og nye bek-
jentskaper, i tilegg tar det seg godt ut 
på en CV
4. Bli voksen 
5. Mat, vann, luft og søvn 

Bygdepolitisk nestleder
Maja Aas, 21 år, Nannestad
1. Kommende kommunebyråkrat
2. Vårarrangementsfesten i 
Nannestad 2013
3. Givende, sosialt og lærerikt
4. Få meg en geit 
5. Ost

Kultur og aktivitetsleder
Sissel Strøm, 19 år, Vestby
1. “10 min forsinka” 
2. LS som baby, men sommerstevne 
i Leirsund 2013 er det første uten  
mamma og pappa.
3. Veldig lærerikt spennende og 
morsomt.
4. Bli bonde 
5. Gode venner 

Nybrottsleder
Hjalmar Nordby, 23 år, Aurskog-Høland
1. Lei snøbrøyting 
2. 3. dagsfest i Nes 2011
3. Det er spennende og gir mange 
venner 
4. Ta over gården hime
5. Den gode bygdefesten
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Bli kjent med Fylkesstyret
1. Jeg er...  2. Første møte med bu?  3. Jeg elsker å være tillitsvalgt fordi?  4. En dag skal jeg...  5. Kan ikke leve uten?

Økonomiansvarlig
Anne Margrethe Elton, 23 år, Nannestad 
1. Snill, pliktoppfyllende og omg-
jengelig
2. A/Ø kampen i Nannestad 2010
3. Lærer mye nytt, og får venner for 
livet. Stiller sterkt i arbeidslivet
4. Bli god i engelsk 
5. Luft

Tevlingsleder
Hedda Trandem, 19 år, Aurskog-Høland 
1. Vernepliktig 
2. Dressfesten i Nannestad 2014
3. Jeg lærer så utrolig mye, og det 
er erfaring jeg tar med meg videre i 
livet. Samtidig har vi godt samhold i 
styres som jeg ikke vil være foruten.
4. Kjøpe meg hest 
5. Hårstrikk, klokke og kaffe

1. Vara
Jørgen Klaseie, 22 år, Eidsvoll
1. Reisende mekaniker
2.  Årsmøte i Eidsvoll BU 2011
3. Jeg klarer ikke å si nei
4. Bli stor
5. Øl

2. Vara (fungerende Tevlingsleder)
Marie Tveit, 20 år, Sørum
1. Svigemors drøm 
2. OL-fest på Vølneberg i 2014
3. Sosialt og lærerikt, gøy å engas-
jere seg og ta ansvar. Blir kjent med 
folk fra hele landet. 
4. lære meg å spise fiskesuppe
5. Hårstrikk

3. Vara
Kristine Tveit, 19 år, Ullensaker 
1. Odelsjente
2. Skalkefesten i Leirsund 2014
3. Fordi jeg lærer mye og liker å 
engasjere meg.
4. Eie min egen hund.
5. Hårstrikk. 
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ABu´s 79. årsmøte
Sørum BU har som kjent arrangert årets 
årsmøte i ABU. Når man skal arrangere et 
av de årlige arrangementene i fylket er det 
ekstra viktig å begynne planleggingen tidlig. 
Man kan aldri booke et lokale tidlig nok. 
De andre tingene kan man fi kse innenfor en 
måned før arrangementet. Mat er en viktig 
post under et langt årsmøte, det viktigste er å 
sørge for at man ikke går tom for mat. Husk 
nok dugnadsfolk på kjøkkenet, halve styret 
skal jo sitte i salen. 
Det som er litt spesielt med årsmøte er det å 
arrangere et møte. Vi i lokallaga gjør jo ikke 
dette så ofte. Her er det viktigst å ha kontroll 
på hvordan prosjektor, lerret og høyttaler 
fungerer. Det er essensielt å fi nne ut om dette 
fungerer
Å arrangere et årsmøte er en lærerik aff ære 
man vokser på. 

Årsmøte er en arena der det også blir delt ut 
priser, i år ble de tildelt:

Årets tevler: Karoline Bjørnholt 
Vinner av Lokallagsstafetten: Nes bygdeung-
domslag 
Infoprisen: Ullensaker Bygdeungdomslag 
Verveprisen: Nannestad Bygdeungdomslag 
Årets lokallag: Nittedal/Hakadal Bygdeung-
domslag

Tekst: Ole Kristian Sæther
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Henrikke Halvorsrud, 19 år, Aurskog-Høland
1. Dro blant annet fordi jeg ikke har vært 
med på et årsmøte før, derfor virket det 
interessant å se hvordan det gjennomføres.
2. Dette var mitt første årsmøte.
3. Nei
4. innkjøp av utstyr til motorsagtevlinger, 
fordi saken skapte en spennende debatt.
5. Ja, hvertfall til de som ikke har vært med 
før. Man får jo litt inspirasjon, i tillegg får jeg 
være med å bestemme.

Sondre Svalastog, 21 år, Frogn og Neso-
dden
1. Jeg dro fordi jeg ønsker å ta del i avg-
jørelsene som angår oss alle. 
2. Dette ble mitt første.
3. Nei, vi har en veltalende leder som fi nt 
snakket på hele lagets vegne.
4. Det må bli saken om innkjøp av utstyr til 
motorsagtevlinger. Det ble en veldig god 
debatt.
5. Ja, mange mener mye, og på årsmøte 
kommer det godt med.

Inga Mørck, 21 år, Kråkstad/Ski
1. Som leder i lokallaget så måtte jeg nesten 
stille opp.
2. Dette var første 
3. Tja, var oppe for å si medlemsmålet vårt 
for 2018.
4. Den om innkjøp av tevlingsutstyr til 
motorsag, gøy når mange går opp på 
talerstolen.
5. Ja, greit å vite hva som skjer i fylket, ikke 
bare i lokallaget! Også er årsmøtefesten en 
bra avslutning på dagen. 

Cecilie Sigvartsen, 19 år, Kråkstad/Ski
1. Fordi det er interessant å høre på 
sakene som tas opp. Gøy å diskutere å få 
se hvordan det nye året ser ut.
2. Vært med på 2!
3. Ja, fl ere ganger.
4. Den vanlige motorsagutstyr diskus-
jonen! Ellers så var det spennende å se 
hvem som ble med i det nye styret i ABU.
5. Så absolutt, du får si din mening om de 
forskjellige sakene. Komme med idéer 
til løsninger og bli bedre kjent med hva 
fylkesstyret driver med.

John Aaby, 18 år, Nannestad
1. For å kunne lære mer om hva som skjer 
på et årsmøte i bu.
2. 1. årsmøte.
3. Nei
4. Debatten om utstyr til motorsagtevling.
5. Ja, det er veldig lærerikt. 

1. Hvorfor dro du på årsmøte?
2. Hvor mange årsmøter har du vært på?
3. Har du vært på talerstolen?
4. Mest spennende sak på årsmøte?
5. Vil du anbefale andre å dra på årsmøte?



AKTIVITET
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Skedsmo 

Den 3, mars inviterte Skedsmo bygde-
ungdomslag til fest på Leirsund Vel. 
Det var rundt 100 stykker innom 
festen, og det førte til utrolig bra 
stemning! Dette var fl er enn forventet, 
så det syntes vi var veldig gøy. Med 
band som spilte mange bra låter ble 
det veldig godt liv i lokalet. Folk koste 
seg hele kvelden og det ble en velykket 
fest. 

ullensaker

4. mars arrangerte Ullensaker bygdeung-
domslag aking i Åslia. Dette har blitt en fast 
aktivitet, med godt oppmøte. Denne gangen 
møtte 22 personer opp, og vi hadde det gøy 
med både aking og grilling. Det ble en kveld 
med fart og morro, og alle medlemmene 
koste seg masse.  

Foto/tekst: Solveig Alvheim 

Foto/tekst: Ylva Ruud Fayen
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Ås 

Søndag 25. februar arrangerte vi i 
Ås bygdeungdomslag bowling. Det 
møtte opp 12 spillklare BU-ere klare 
for bowling. Det ble en morsom kveld 
som ble avsluttet på Peppes med god 
pizza. 

Vestby 

Søndag 11. februar arrangerte Vestby 
bygdeungdomslag akedag for bondelaget, 
bygdekvinnelaget og 4H. Det var godt 
oppmøte, og folk i alle aldre koste seg med 
grillmat og aking. 

Foto/tekst: Eline Øines Eriksen

Foto/tekst: Ida Louise Jensen
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Helga 12 -14. januar var tiden kom-
met for den årlige Trysilturen til 
Akershus Bygdeungdomslag. Det 
var 26 livlige bygdeungdommer fylt 
med godt humør, som dro oppover 
til en hytte ABU leide på Fageråsen. 
Fredagen startet rolig med taco og 
godt drikke til kvelds, og de fleste 
var klare for å komme seg til bakken 
lørdag formiddag. I ca. -15’C ble 
det noen kalde, men artig timer i 
bakken før afterski på Låven stod 
for tur. Med noe godt i koppen og 

humør på topp ble det en rimelig 
bra avslutning på en kjempefin helg. 
Takk til alle livlige deltakere og sp-
esielt takk til ansvarlige for turen, 
med Anne Hjørnegård Bjerke i 
spissen!

- Sissel Strøm, Kultur- og aktivitet-
sleder

ABU´S trysiltur
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Lokallagsstafetten er en tevling-
skonkurranse hvor lokallagene 
kjemper mot hverandre for å vinne 
prisen som deles ut til det lokalla-
get som har tevlet mest og best i 
denne stafetten. Denne prisen deles 
ut på årsmøte hvert år. Der vinner 
man heder, ære og et pengebeløp til 
lokallaget.

For å være med i stafetten må lokalla-
get stille med «reint» lag, altså et lag 
der alle er fra samme lokallag. Når 
et lokallag har fått tildelt stafettpin-
nen i starten av året står de fritt til å 
arrangere hvilken som helst tevling, 

men det MÅ være en lagtevling, 
altså 2 eller flere på laget. Tevlingen 
må ikke stå på mesterskapsplanen, 
så her er det muligheter for å være 
kreative og velge fritt på øverste hyl-
le av hva som er morsomt.
Alle medlemmer anbefales å bli med 
på lokallagsstafetten, dette er mor-
somme og uhøytidelige tevlinger. 
Følg med på Facebook og hjemme-
siden for å se når lokallagsstafetten 
avholdes!

- Marie Tveit,Fungerende Tevling-
sleder

ABU´S trysiltur Lokallagstafetten
Fordelingen i er er som følger:
Mars: Aurskog-Høland
April: Eidsvoll
Mai: Kråkstad/Ski
Juni: Nes
Juli: Tevling/aktivitetsnemnd
August: Frogn og Nesodden
September: Gjerdrum
Okstober: Vestby
November: Nittedal/Hakadal
Desember: Skedsmo
Januar(19): Sørum
Februar(19): Ullensaker
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#
AKERSHUSBU



Vervekampanje Våren 2018
NBU sin vervekampanje i år går over fire perioder, og starter 26. mars. Disse 
periodene er delt inn med fire forskjelllinge kategorier: friluft, kultur, tevling 
og idebank. 

Friluft: Uteaktiviteter, aking, grilling, m.m. Kriteriet er at det skal foregå ute. 
Kultur: Alkoholfritt gratis arrangement for medlemmer. 
Tevling: Kurs eller konkurranser
Idebank: Bruke idebanken på nbu.no til å finne arrangementer som lokalla-
ga ikke har arrangert før. 

Periode 1: 26. mars - 8. april, Idebank 
Periode 2: 9. april - 22. april, Tevling 
Periode 3: 23. april - 6. mai, Kultur 
Periode 4: 7. mai - 20. mai, Friluft

jakten på kjæriligheten
Simen 

Simen Gjølberg Johansen fra Kråkstad/Ski bygde-
ungdomslag er en av årets bønder i jakten på 
kjærligheten. Han var deltager i fjor, så dette er 
ikke første gang han vil være å se på tvskjermen. 
Han sier selv at det blir en spennede og litt skum-
mel opplevelse, men det er alltid gøy å tråkke litt 
ut av komfortsonen sin.  

Simen er en energisk og sosial kar med høyt 
konkurranseinnstinkt. Han bruker fritiden sin 
med venner, prosjekter på gården og tennis. 

Drømmedama til Simen er trygg på seg selv, 
og ikke redd for å gjøre feil. Er du i tillegg glad 
i å gjøre noe nytt og spennende, som å reise en 
spontan tur et sted. Da er du perfekt for denne 
odelsgutten her. 

Hvis du finner denne karen interresant så er fris-
ten for å sende inn brev 20. april. 
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Alder: 25
Bosted: Kråkstad
Gårdsdrift: Korndrift
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Heisann! Nytt år og ny tevling-
sleder- og nemnd. Det er mye 
spennende som skjer på tevlings-
fronten fremover. Det begynner 
med vårarrangementet i Eidsvoll, 
og fortsetter med vinterstevne 
i Aurskog-Høland, her er det 
både inne- og utetevlinger. Nytt 
av året er blomsterdekorering 
på vårarrangementet. Viktig å 
merke seg at dette er kvalifiser-
ing til landsstevne, så de som får 
plassering her har førsterett på 
å tevle på landsstevne. Vi håper 
mange har lyst til å være med å 
tevle på bade fylkesarrangemen-
tene og de sentrale arrangemen-
tene. Lokallagsstafetten er nå 
nullstilt, så alle lokallagene har 
gode sjanser. Nes vant i fjor, og 
det blir spennende å se hvordan 
stillingen ser ut etter første runde 
som skal arrangeres på vårar-
rangementet i Eidsvoll. Håper å 
se mange av dere på tevlingsare-
naen fremover, og hvis dere lur-
er på noe er det selvsagt lov å ta 
kontakt!

Vi er i gang med et nytt og spen-
nende styreår. Under årsmøte 
satt vi ABUs måltall for 2018 til 
1015 medlemmer. Dette er et 
høyt mål som krever mye aktivi-
tet og arbeid med medlemsverv-
ing. Det er derfor synd å se at vi 
ligger langt bak fjorårets tall på 
denne tid. Vi er i skrivende stund 
(22. mars) 367 medlemmer i Ak-
ershus, i slutten av mars i fjor var 
vi 481 medlemmer. 

Det er moro å se at en del lokallag 
har flere fine aktiviteter under 
aksjonsuken, men jeg skulle 
gjerne sett at enda flere deltok. 
Under NBUs vervekampanje 
håper jeg at alle gjør en skikkelig 
innsats slik at vi kan ta igjen det 
tapte. Kampanjen varer fra 26. 
mars til 20. mai. 

Jeg vil gjerne benytte denne 
muligheten til å takke årsmøte for 
tilliten som nyvalgt bygdepolitisk 
nestleder. Arbeidet fikk en kick-
start med Hvamsaken hvor vi 
i samarbeid med bondelaget, 
nåværende og tidligere elever 
fra Hvam fikk til et intervju med 
Raumnes. Vi fikk fram mange 
gode grunner til at tilbudet på 
Hvam ikke måtte nedskaleres. 
Politikerne hørte heldigvis et-
ter, og vi må si oss godt fornøyd 
med fylkestingets vedtak. Videre 
har jeg fått meg en god nemnd 
bestående av Fredrik Klaseie 
og Henrikke Raasok, og jeg ser 
fram til et godt samarbeid i det 
kommende året. Vi er godt igang 
med det politiske arbeidet, og er 
innlemmet i en arbeidsgruppe 
som jobber mot 3.rullebane. Jeg 
ser fram til et spennende år med 
god politisk aktivitet i Akershus 
BU!

  TEVLINg     nybrott    BygdePolitisk 
 

hjørnet

Tekst: Marie Tveit Tekst: Hjalmar Nordby Tekst: Maja Aas



GEKKO
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 Babyboom i Akershus

 Jaktensimen kan velge å vrake selv

 Hege og Helgesen er forlovet

  Marthe og Lasse giftet seg i all hemmelighet 

 Siri tar med seg gutter hjem fra byen i 
     Trondheim

 Blir det flamme mellom Sørum og Aur-
skog-Høland?

 Bjønnefitta bar har hatt reåpning

 

 

 

 

     

 

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?
APRIL

4. UT MED UBU - GÅRDSSTAFETT, ULLENSAKER 
7. VÅRONNVORS, FROGN OG NESODDEN

11. SPEKEMATKURS, ULLENSAKER
14. VÅRARRANGEMENT MED TRAFIKKLYSFEST, 

EIDSVOLL
21. KICK-OFF TIL SOMMERSTEVNET, NES

28. BILREBUS OG FEST, SØRUM
29. TEVLINGSKURS, 5 OM DAGEN MED 

PÅFØLGENDE FILMKVELD, ÅS

MAI
5. VINTERSTEVNE, AURSKOG-HØLAND  

 

  TEVLINg     nybrott    BygdePolitisk 
 



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. mars 

Aurskog-Høland: 25   Vestby: 17

Christiania: 8    Ås: 11  
               
Eidsvoll: 19   Akershus totalt: 325

Enebakk:  6    

Frogn og Nesodden: 8  

Gjerdrum: 2    

Hurdal: 9

Kråkstad/Ski: 16

Nannestad: 47

Nes: 46

Nittedal/Hakadal: 17

Skedsmo: 14

Sørum: 41

Ullensaker: 38

Eidsvoll: 19   Akershus totalt: 325

Enebakk:  6    

Frogn og Nesodden: 8  

Gjerdrum: 2    

Nittedal/Hakadal: 17

               
Christiania: 8    Ås: 11  

Aurskog-Høland: 25   Vestby: 17


