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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 finnes 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 02/2018. 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

Gleder du deg til Sommerstevne og Landsstevne? Les mer 
om sommerens stevner fra side 8-11. 



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

Sommeren er her, og det betyr 
STEVNER, er campingvogna 
klar?! 
Stevner er absolutt sommerens 
høydepunkt, med tevlinger, 
konserter, aktiviteter, vennskap 
og ikke minst en god bygdef-
est! Alle som har vært på ste-
vne før, veit at dette er noe 
alle må få med seg. Derfor ta 
med vennene dine, uansett om 
de er med i BU eller ei, la de 
oppleve det gode samholdet og 
stemningen som vi har bygde-
ungdomslaget. 

Hopp ut i det, og meld deg på 
tevlinger – uansett om du har 
prøvd det før, eller om du er en 
erfaren tevler. Kanskje det er du 
står på pallen under Landsste-
vne fordi du tevlet i blomsterde-
korering, eller traktorkjøring? 

Nes Bygdeungdomslag gleder 
seg stort til å ta i mot lass med 
bygdeungdommer som skal 

på årets sommerstevne. Fyl-
kesmesterskapene står i kø, og 
med egen smørebod og lovende 
band, har dette all forutsetning 
for å bli et bra stevne! Ryktene 
sier at det finnes en mygg eller 
to på skistadion i Fenstad, så ta 
med myggsprayen. 

Husk å vask ut stevnemorra i 
campingvogna fra i fjor, sjekk 
dekkene og røykvarsler, så er du 
plutselig klar for en veldig bra 
stevnesommer! 

Jeg gleder meg til å se dere 
under årets stevner i Nes, og i 
Østfold! 

Og husk den gode festkulturen 
vi har i bygdeungdomslaget, der 
alle tar vare på hverandre! 

- Jorunn 
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AKTIVITET
Vestby

Foto/tekst: Eline Øinæs Eriksen 

ullensaker 
Foto/tekst: Ylva Ruud Fayen 

Den 11.april arrangerte vi kurs i 
spekematanretning. Siden vårarrange-
mentet i ABU nærmet seg med storm-
skritt måtte vi være litt forberedt. Vi 
avholdt kurset på Lund Grendehus. 
Marie Ulseth og Hege Sørby var våre 
instruktører for kvelden. Dette var 
veldig lærereikt, og det var et godt op-
pmøte. Alle var velkomne enten man 
har tevlet mange ganger før eller ikke 
noe i det hele tatt.

Lørdag 26. Mai stilte Vestby BU mannsterke opp på bygdedagen i Vestby. Aktiv-
itetene som ble arrangert var spannholding, gjett hvor mye pasta som er i glasset, 
spikring, og tråtraktorkjøring gjennom en hjemmesnekret kjørebane. Svært mange 
tok turen innom, og både bygdeungdom og besøkende koste seg i solsteika.
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NES
Foto/tekst: Lina-Alice Fongaard

Sørum  
Foto/tekst: Marie Tveit 

28. april var det duket for den tradisjonelle 
bilrebusen i Sørum. På ettermiddagen var 
lagene klare, og vi startet bilrebusen på 
Sørum skole. Det var mange forskjellige 
poster rundt om i Sørum. Alt fra kleslenke, 
blindtest av brus, «land, vann, strand» til 
å finne den fineste badeplassen i Sørum. 
Temaet for bilrebusen var film, så antrek-
kene var forskjellige. Vi gleder oss allerede 
til neste bilrebus i høst, og håper enda fler 
ønsker å være med. Mot slutten av kvelden 
dro deltagerne hjem og skiftet, og det var 
klart for en hyggelig fest på Leirsund Vel-
hus.

Siden vi i år er så heldige og får arrangert sommerstevnet hos oss, var det på 
sin plass med en kick-off. Mange møtte opp og vi endte opp med et antall på 
over 100 glade bygdeungdommer. Bandet Tullbillies spilte opp til dans og lagde 
bra liv gjennom festen. I løpet av kvelden ble to heldige vinnere av sommerste-
vne-billetter trukket ut. Kiosken holdt også åpen så mangel på mat og drikke 
var det absolutt ikke. Vi håper og tror at folket koste seg, og vi ser fram til et 
minst like bra sommerstevne!
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Nemndshelg 
Helgen 6-8 april ble det arrangert nemndshelg i Akershus bygdeungdomslag. 18 nemnds-
medlemmer samlet seg på Jonsrudhytta i Rakkestad for å planlegge arbeidsåret og bli bedre 
kjent på tvers av nemndene. Her ble blandt annet oversikten over lokallagsstafetten lagt 
frem, og vi ser frem til mye god telingsdeltagelse i tiden før stevnesommeren begynner. Det 
ble også lagt planer for hvordan akershusleieren skal bli under Landsstevne på Kalnes vgs, 
vi håper på et godt oppmøte med mange hyggelige stevnedeltagere. 

Fredagskvelden var det klart for taco, quiz og sosialt samvær, før nemndsjobbingen satte 
i gang etter frokost lørdag morgen. Det ble brukt mye tid på idémyldring og planlegging, 
som vi gleder oss til å vise frem til dere medlemmer. Vi ser frem til fortsettelsen av dette ar-
beidsåret og det er bare å glede seg!
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Live Grøndahl, 16 år, Nes
1. Tevlingsnemnda 
2. Festen og alle de morsomme kostymene. 
3. For å ha noe å si, kunne være med på det 
som skjer også er det veldig sosialt.
4. Prøve å finne på nye tevlinger 
5. Ja, du får være med på de kule tingene. 

Svend Harald Kvarme, 20 år, Vestby
1. Nybrottsnemnda.
2. God stemning på lørdagskvelden. 
3. Fordi det er artig og sosialt.
4. Bli kjent med nemnda.
5. Ja, anbefaler å være med, det er artig å 
være med å påvirke hva som skjer i bu. 

Andreas Jensen, 21 år, Nes
1. Infonemnda.
2. Å være på de to lagene som vant konkur-
ranser. 
3. Morsomt å være med å påvirke det som 
skjer. 
4. Planlegge nye EKKO.
5. Ja, gøy å kunne bidra med utviklingen av 
ABU. 

Anna Aaby, 20 år, Nannestad
1. Org.nemnda.
2. Turen opp til hytta.
3. Hørtes veldig interressant og spen-
nende ut, og hyggelig å sammarbeide med 
hyggelige folk.
4. Lage lunsjen.
5. Ja, det er interressant og spennende. 

Martine Ringereide, 18 år, Nes
1. Tevlingsnemnda
2. Det sosiale 
3. For det sosiale og for å kunne være med 
å påvirke.
4. Planleggingen til landsstevne.
5. Ja, det er veldig hyggelig.

1. Hvilken nemnd sitter du i?
2. Hva er det beste minne fra helga?
3. Hvorfor sa du ja til å være med i nemd?
4. Hva er det morsomste dere har jobbet med?
5. Vil du anbefale andre å sitte i nemnd?
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program 
Fredag 15.06 
15.00 Innsjekk starter 
18.00 Åpning 
18.30 Handyman 
19.00: Quiz
20.00 Kulturmønstring 
21.00 Konsert med CLC
03.00 Kiosken stenger

Lørdag 16.06 
09.00 Kiosken åpner 
10.00 5 om dagen 
10.30 – 13.30 Eksteriørbedøm-
ming av hest og stofe
11.00 Aktivitet: Gårdsbesøk 
(påmelding til Emil Aarhus)
11.30 Mønstring av hest
12.00 Aktivitet: Opplæring i rul-
leski av Martin Johnsbråten
13.30 Lokallagsstafetten: Ola-
bil-løp
15.00 Spenna gæær´n 
18.00 Swing
22.00 Konsert med TO YO
03.00 Kiosken stenger

Søndag 17.06 
09.30 Motorsag
11.00 Volleyball 
12.00 Tautrekking 
12.30 Bingo 
13.30 Premieutdeling
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Søndag 17.06 
09.30 Motorsag
11.00 Volleyball 
12.00 Tautrekking 
12.30 Bingo 
13.30 Premieutdeling

I år er det Nes Bygdeungdomslag som har fått æren av å 
arrangere ABUs sommerstevne 2018! Helgen 15-17 juni 
vil være stappfull med morsomme aktiviteter, tevlinger 
og gode konserter. Fredag vil det være konsert med CLC 
og på lørdag vil det være konsert med TO YO. Andre ak-
tiviteter som er vært å få med seg er olabil-løp,         
opplæring i rulleski og gårdsbesøk.

Finn frem campingvogna eller teltet og bli med på årets 
sommerstevne. Detta blir gøy!

Om deter noe du lurer på i forbindelse med stevne er det 
bare å ta kontakt med sommerstevnekomitteen som kan 
svare på alt du måtte lure på. 

- Emil Aarhus, Leder
- Mathilde Eriksen Smidt, Økonomi
- Grete Grøndahl, Lokallagskontakt
- Magne Kverneng, Teknisk
- Andrea Skovseth, Forpleining
- Maren Clason, Tevling
- Hans Martin Gruebakken Fjuk, Vakt/Mannskap
- Knut Halvard Lund, Sponsoransvarlig
- Maja Aas, ABU-kontakt

Praktisk info
- Du må fylle 16 år i løpet av 2018 

- Du måværemedlem av NBU for å 
delta 

- Det er påbudt med gass- og brann-
varsler i alle vogner 

Priser 
- Fredag-Søndag: 550 kr 
- Lørdag-Søndag: 350 kr 
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program 
Tirsdag 17. juli 
12:00 Innsjekk starter
19:00  Åpning av NBUs Landsstevne 2017
21:00 Konsert med Torgeir & Kjendisene og  
 Staysman & Lazz

Onsdag 18. juli 
10:00 Gjensidige cup 
11:00 NM i spekematanretning, lag
11:00 NM i eksteriørbedømming av hest 
12:00 Fotball, innledende runder 
18:00 Kulturmønstring (generalprøve og   
 lydprøve fra 12:00)
19:30 Premieutdeling 
21:00   Konsert med Åges Danseband

Torsdag 19. juli 
10:00 NM i traktor-redskap-trygghet (TRT),  
 individuelt 
10:00 Vill Villmark 
10:30 NM i blomsterdekorering 
10:30 Volleyball, innledende runder
11:00 NM i eksteriørbedømming av storfe
13:30 Spenna gæærn 
14:30 Quiz, innledende runder
19:30 Lydprøver 
21:00 Åpen konsert med THE BASEBALLS

Fredag 20. juli 
09:00    Mønstring av hest 
09:30 Stihl cup 
10:00 Kokkekamp, innledende runder 
11:00 Fotball, finale 
13:30 Volleyball, finale 
15:00 Quiz, finale 
18:00 Landkreditts swingtevling, innledende  
 runder 
19:30 Premieutdeling 
21:00 Konsert (band blir sluppet senere)

Lørdag 21. juli 
09:00 Motorsag lag, innledende runder
10:00 NM i borddekking 
11:00 NM i presisjonskjøring med traktor,   
 innledende runder
12:00 Bygdedag åpner 
13:30 Motorsag lag, finale 
14:00 Kokkekamp, finale 
14:30 Tautrekking 
15:00 NM i presisjonskjøring med traktor,   
 finale  
19:00 Landkreditts swingtevling, finale 
19:30 Premieutdeling 
 21:00 Åpen konsert med Gunslingers

Årets Landsstevne blir arraungert av Østfold. det finner sted på Kalnes videregående 
skole i Sarpsborg. Hold av uke 29 og bli med på et stevne du sent vil glemme. Aker-
shus skal forvandle ABU hallen og skape tidenes beach-party, finn frem Hawaiisk-
jorta, sommerkjolen og sandalene. Og ikke glem å lære deg Akershusregla som hele 
Østfold skal høre under preieutdelingene. 



11

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

Redaksjonens tips til en bedre 
stevnehverdag 

- Campingstol så du får hvilt beina gjennom stevned-
agen 
- Gummistøvler, sandaler, solkrem og håndkle
- Godt med mat og drikke gjennom hele uken
- Møt opp på premieutdelingene (PS: Pugg “Akershus 
er laget”)
- Bli med på det som skjer i ABU-hallen 
- Husk klær til temafestene: samvirke, rockabilly og 
beach-party
- Bli med å tevle, så ikke dagene blir så lange. 
- Bli kjent med nye folk, også på tvers av fylkene 
- Smil til alle du ser 
- Husk å fylle chaslesskortet og refundere når stevneu-
ken er over (med mindre du skal bruke det igjen)
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#
AKERSHUSBU
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VÅRARRANGEMENTET I 
EIDSVOLL

Lørdag 14. april ble vårarrangemen-
tet arrangert av Eidsvoll bygdeung-
domslag. Det ble tevlet i borddekking, 
blomsterdekorering, spekematanret-
ning, TRT, TRT damer, bil og verneløp. 
Det var god deltagelse og aktivitet. 
Dagen ble avsluttet med trafikklysfest 
og mange feststemte ungdommer. 

Lokallagsstafetten 
Hva er egentlig lokallagsstafetten? Under lokallagsstafetten 
skal det tevles i ulike lagtevlinger med deltagere bestående av 
rene lokallag. Det blir ført en poengoversikt for hver etappe 
i stafetten, og på årsmøte blir det beste lokallaget kåret. Sist 
etappe var Swingtevling i Kråkstad/Ski. Staffetten fortset-
ter med Quiz i Aurskog-Høland etterfulgt av Olabil-løp på 
Sommerstevne i ABU. Følg med!

Foreløpig stilling:
- Vestby, 25 poeng 
- Sørum, 8 poeng 
- Kråkstad/Ski, 8 poeng 



14

Hei, alle gamle og nye tevlere! Et-
ter vel gjennomført vårarrange-
ment med mange flinke tevlere 
ser vi frem til en sommer med 
god tevlingsaktivitet. Vi er im-
ponert over hvor mange gode te-
vlere vi har i Akershus, og håper 
selvsagt at enda fler vil være 
med i sommer. Sommerstevne 
og landsstevne nærmer seg med 
stormskritt, og det blir mange 
muligheter for å tevle. Kanskje 
du ønsker å prøve deg på en ny 
tevling i år? Ved spørsmål om 
tevlingene er vi i tevlingsnemn-
da selvsagt klare til å hjelpe deg. 
Kanskje det er vi som tar med 
oss tevlingspokalen hjem i år? Så 
minner vi på å huske på å melde 
deg på tevlinger, og håper å se 
mange på pallen både på som-
merstevne og på landsstevne. Vi 
tevles!

Sommeren har kommet for fullt 
og det er tid for årets høydepunk-
ter, det er nå på tide å pusse støv 
av campingvogna! Vi varmer 
opp med sommerstevne i Nes og 
satser på strålende vær, høy tev-
lingsaktivitet og knallgod stemn-
ing. Finn frem klær som passer 
for afterski tema og bygg deg en 
olabil for lokallagsstafetten! 
Vi akershusinger er jaggu hel-
dige i år, da årets Landsstevne 
arrangeres i Østfold, ikke leng-
er enn Sarpsborg. Med dette 
syns jeg vi i Akershus bør sette 
oss et mål om å bli det største 
fylkeslaget. Det blir beachparty 
i Akershusleiren på onsdag, så 
finn frem ditt passende antrekk! 
Vi lover sand, vann, volleyball 
og felles grilling. Det blir felles 
vorsaktiviteter i ABU-hallen 
hver kveld før vi går samlet til 
premieutdeling og heier frem 
våre flinke tevlere. Følg med på 
facebookarrangementet «Aker-
shus Bygdeungdomslag til NBUs 
landsstevne 2018» for løpende 
informasjon. 
Vi ses!

Vi har hatt en travel tid i 
BP-nemnda. På nemndshelg fikk 
vi laget mandat og årshjul, som 
skal gjøre det lettere å nå våre 
mål. Jeg har med god hjelp fra 
nemnda mi og BP-nemnda sen-
tralt fått skrevet min første uttale 
om 3.rullebane på Gardermoen. 
Uttalen ble publisert i flere 
aviser, og har fått gode tilbake-
meldinger - morro! Vi har hatt 
jevnlig kontakt med bondelaget 
i forhold til jordbruksforhandlin-
gene. Det er alltid godt når det 
ikke blir brudd, og vi kan si oss 
fornøyd med tilbudet som blant 
annet gir bøndene bedre velferd-
sordninger. I tillegg har vi skrevet 
en uttale til årsmøte i NBU om 
mer praksis i høyere utdanning. 
Det blir spennende å se om rest-
en av NBU støtter oss bak denne. 
Vi håper på en god diskusjon på 
årsmøte!

  TEVLINg     Aktivitet   BygdePolitisk 
 

hjørnet

Tekst: Marie Tveit Tekst: Sissel Strøm Tekst: Maja Aas



 Myklebost har stadige tilbakefall til Aurskog 

 Hiacen til Hytjan og Vardøy fikk virkelig  
 kjørt seg i påsken. 

 Gult var en populær farge hos Aur-
skog-Høland gutta under trafikklysfesten i 

Eidsvoll

  Elton 1 er singel 

 Hjalmar har fått seg samboer 

 

 
 

 

 

 

     

 

GEKKO
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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?

JUNI
15-17. SOMMERSTEVNE I ABU, NES

23. FYLKESMESTERSKAP I MOTORSAG, 
AURDKOG-HØLAND 

30. GRILL OG BAD, NITTEDAL/HAKADAL

JULI
16-17. ÅRSMØTE I NBU, KALNES 

VGS(SARPSBORG)
17-22. LANDSSTEVNI NBU, KALNES VGS 

(SARPSBORG)

 

 

  TEVLINg     Aktivitet   BygdePolitisk 
 



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 1. juni 

Aurskog-Høland: 56   Vestby: 27
 
Christiania: 14    Ås: 30 
               
Eidsvoll: 55   Akershus totalt: 624

Enebakk: 10    

Frogn og Nesodden: 14  

Gjerdrum: 8   

Hurdal: 23

Kråkstad/Ski: 29

Nannestad: 59

Nes: 79

Nittedal/Hakadal: 24

Skedsmo: 29

Sørum: 83

Ullensaker: 82


