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EKKO  
Nummer 01/2019. Årgang 51. 
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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KONTAKT

Aller først vil jeg takke for 
tilliten jeg har fått som leder i 
Akerhus Bygdeungdomslag! Jeg 
synes det er veldig stas og stort 
at jeg får lov til å lede et fan-
tastisk fylkeslag det kommende 
året. Jeg er veldig klar for å 
begynne arbeidet sammen med 
resten av styret. Fylkesstyret 
begynner styreopplæringen på 
Vårkurs i midten av mars der vi 
skal bli bedre kjent med hver-
andre og de oppgavene som 
står foran oss. 

Utover våren er det mye som 
skjer i Akershus BU. Vårsprell 
er noe av det første som møter 
oss. Dette er en uke der vi skal 
ha ekstra fokus på aktivitet slik 
at flest mulig av medlemmene 
vi har betaler medlemskon-
tigenten sin og blir med på 
moroa også i 2019. Vårsprell 
er den siste uka i mars. Utover 
vårsprell kan vi blant annet 
glede oss til Vårarrangementet, 

telttur, cowboyfest, afterlongs, 
escape room og trafikklysfest. 
Det er med andre ord mye å 
finne på de kommende ukene 
og månedene frem mot som-
meren. 

Ellers gleder jeg meg til å se 
mange av dere på tevlingsare-
naen i år. Jeg håper mange av 
dere som pleier å tevle fortsette 
med det, og så håper jeg at vi 
kan få med enda flere på noe 
av det som er mest morsomt 
med BU! Jeg gleder meg til å se 
mange av dere utover våren og 
sommeren!

- Anne
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LEDER
Anne Hjørnegård Bjerke 
Tlf: 905 30 332 
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
Siri Sundhagen  
Tlf: 994 24 979 
kontoret.akershusbu@gmail.com

TEVLINGSLEDER
Karoline Bjørnholt 
Tlf: 952 20 939 
tevling.akershusbu@gmail.com

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

NYBROTTSLEDER
Håkon Bjørnholt

Tlf: 903 66 911 
nybrott.akershusbu@gmail.com

INFOLEDER
Hedda Trandem  
Tlf: 404 56 654 
info.akershusbu@gmail.com

1. VARA
Svend Harald Kvarme 
Tlf: 416 78 460 
vara.akershusbu@gmail.com

2. VARA
Anniken Dølerud Laake

3. VARA
Kristine Tveit  

Anne Hjørnegård Bjerke, 24 år, Lærer
LEDER
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Pepperkakepynting med Nes
Foto/tekst: Nes BU/Andreas R. Jensen

AKTIVITET

Lørdag 24. november arrangerte Eidsvoll 
BU innsamlingsfest for Malawi-aksjonen. 
Med 80 deltakere ble det en vellykket fest 
med god stemning. Billige lokaler og lite 
utgifter gjorde at vi gikk fikk størst mulig 
overskudd. Kiosken inneholdt bl.a. pølser 
og pizza, som ble helt utsolgt ikke lenge 
etter salget åpnet.
Alle priser for kvelden var delt i 2. For 
eksempel kostet vanlig inngang 150kr eller 
man kunne velge å betale veldedighetsinn-
gang for 200kr. Mange benyttet seg gladelig 
av veldedighetsprisene, og dette bidro til et 
godt overskudd. 

Foto/tekst: Birte Østby

Innsamlingsfest for Malawi

Den 6. desember inviterte vi til pepperkakepynting 
og julegrøt. Arrangementet ble støttet av Land-
kreditt sitt aktivitetsfond. Dette ble en stemningsfull 
kveld med 15 bygdeungdommer, hvor vi pynta 
pepperkaker, pepperkakehus og 
traktor. Det ble vårt bidrag til 
pepperkakehus-konkurransen 
på Amfi Årnes. Takk til alle som 
møtte opp og bidro til en riktig 
trivelig førjulskveld. 
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Julebordet ble i år som alle andre år arrang-
ert på Kroer Vel med tradisjonell julemid-
dag. Det var omlag 100 bygdeungdommer, 
både nye og “gamle” som kan det å lage til 
god stemning. Trubadur Joar Balstad sto for 
musikk og det var mange som kunne svinge 
seg på dansegulvet. 
Vi ønsker å gi en stor takk til Bondelaget og 
foreldre for god innsats som vakter og på 
kjøkkenet.

Julebordet i Ås
Foto/tekst: Rita F. Kristiansen

Lokallagsstafett, øksekast med 
påfølgende båling og skåling, 8. 
februar
Den 8. februar arrangerte vi økse-
kasting som lokallagsstafett, og med 
ca 15 møtende stilte det lag fra både 
Nes og Sørum! 
Resultatet på øksekastinga ble 1. 
plass og 10 poeng til Sørum 1, 2. 
plass og 7 poeng til Nes og 3. plass 
og 5 poeng til Sørum 2.
Etter stafetten avsluttet vi med 
båling og skåling, og alt i alt var det 
en trevlig kveld med grilling og god 
stemning i regnværet.

Lokallagsstafetten: øksekast med påfølgende 
båling og skåling, 8. februar 

Spark-VM med Hurdal og 
Eidsvoll

Foto/tekst: Line Bekkestad

Vi i Hurdal Bu fant plass langs løypa sam-
men med Eidsvoll Bu under årets Spark 
Vm. Der ble det god stemning på tross av 
litt dårlig vær! 

Foto/tekst: Anneline Parken
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Lokallagsstafetten 

Ledersamling og 
lokallagssamling

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. 

2018 ble det gjennomført mange 
gode tevlinger og aktiviter! Det er 
en god arena for å øve oss i tev-
linger eller møte mennesker på 
tvers av lokallagene. I tillegg skaper 
det bedre samhold i lokallagene 
når noe står på spill, og
konkurranseinnstinktet slår inn. 

Nå nul lst i l les poenga!

Siden Vestby stakk av med lokal lag-
spinnen for 2018/2019 starter vi på 
scratch! 

14. november og 14. januar arrangerte 
fylkesstyret leder- og lokallagssamling. 

På ledersamlingen kom Politiet og holdt 
foredrag om rus, som er et forebyggende 
tiltak for å opprettholde og fortsette å 
nulltoleranse for rus i vår organisasjon. 

Foto/tekst: Hedda Trandem

Forberedelser til årsmøte

Lokallagssamlinga var det fokus på å 
debattere på noen uekte saker som vi 
visste kom til å skape store diskusjoner. 
Samtidig fikk lokallagene tid til å skrive 
saker som de kunne sende inn til det ekte 
årsmøte. 
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Julens festligheter

Vi startet februar med å ar-
rangere ett nyttårsbord for alle 
styrene i Akershus, for det er 
nemlig litt luksus å sitte i styre! 
På tross av snøvær og brøyte-
vakter ble det en hyggelig kveld 
med god mat, god stemning, 
fengende musikk og svingen-
de danse-føtter. Vi gleder oss 
allerede til neste gang denne 
gjengen er samla, og håper også 
at ennå fler slenger seg med!

Tradisjonen tro arrangerte Nes 
Bygdeungdomslag 3. dagsfest på 
Bøndernes hus i Fenstad. Dette ble 
en vellykket fest med hele 120 gjester, 
som var fullt hus. Til middag ble det 
servert skinkesteik med fløtegratinerte 
poteter og grønsaker. Til dessert ble 
det servert en vanilje panna-cotta. 
Etter middagen spilte Finlandia opp 
til dans. Det ble mange kjente og 
kjære sanger, og mulighet for å få sv-
ingt seg. Alle gjestene koste seg gjen-
nom kvelden, noe som skapte god 
stemning en kveld i romjula.

3. dagsfesten i Nes og 5. dagsfesten i Ullensaker

Nyttårsbord for alle lokallagsstyrer i Akershus 2. februar
Foto/tekst: Line Bekkestad

Foto/tekst: Andreas R. Jensen

29. desember 2018 arrangerte Ullensaker BU den tradis-
jonelle femtedagsfesten på Kløfta Velhus. Selv med litt 
trøbbel med påmeldingen, så ble lokalet fullt og det ble en 
vellykket kveld! Det var både god mat og fantastisk stemn-
ing.

Tekst: Stine Bekkemoen
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Trysiltur 2019
Helgen 18. - 20. januar var det hele 37 per-
soner som deltok på Trysil til ABU. Siden 
det ble vist så stor interesse og fulle påmeld-
ingslister i forkant, måtte vi med glede leie 
underetasjen på samme hytte. 

Aktivitetsleder, Sissel hadde ansvaret for 
turen. Hun er den som gjør det mulig å 
gjennomføre slike turer, og det ble en knall 
helg!
Turen anbefales veldig til alle BUere som er 
over 18. 

Instagramkurs

“Bli ram på Instagram,” slo virkelig an. Det var 
i hovedsak for tillitsvalgte altså ledere, infoledere, men også 
for personer fra Høstarrangementskomitéen og Sentralstyret.
I tillegg ble påmelding åpen for andre noen dager i forkant. Det ble en vellykket kveld, 
hvor vi lærte noen triks på hvordan nå ut til følgerne, få flere følgere og såklart Instasto-
ry! Følg oss da vel, @Akershusbygdeungdomslag!

Foto/tekst: Sissel Strøm, Hedda Trandem

Foto/tekst: Hedda Trandem

14. februar arrangerte Fylkesstyret Instagramkurs 
med Thomas Engeset, bedre kjent som Kjell fra 
Olsenbanden Jr. 
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1. Hvor mange årsmøter har du 
vært på?
2. Var du oppe på talerstolen?
3. Hva syntes du har vært mest 
interessant?
4. Oppfordrer du andre til å 
være tillitsvalgt? Og hvorfor? 

1.      Dette er første
2.       Ja, det var jeg!
3.      Høre på den engasjerte ungdommen
4.      Fordi det er viktig å engasjere seg, med 
på å skape et godt miljø og gode venner. I 
tillegg veldig lett å bli kjent med nye!

TV på Årsmøte
Hør på hva fire unge tillitsvalgte BU-ere syntes om årsmøte!

Line Hennum, 18

Edvard Finstad, 17

1. Dette er første
2.         Nei, kanskje neste år
3.         Saken om A/Ø-kampen 
4.         Lære mye, organisasjonsarbeid, kommer godt med                          
senere i livet, og fordi det er gøy

1. Dette er første
2.         Ja, det var jeg!
3.         Kanskje den debatten med å høre om pårørende for 16   
åringer på fest. Vi hadde litt problemer med det på forrige fest
4.        Ja, fordi det er veldig nyttig, du kan være med på å 
bestemme, og du blir kjent med veldig mange nye kule menne-
sker. Samtidig som at du lærer mye om organisasjonsarbeid. 

1. Dette er andre. 
2.         Ja, må jo det!
3.         Det var morsomt at vi fikk gjenstartet                        
A/Ø-kampen. 
4.        Ja, for du får være med å bestemme, 
påvirke det som skjer i ditt bygdeungdomslag 
og i nærområdet. 

Camilla Herstad, 18
Anniken Dølerud Laake, 17



Foto/tekst: Hedda Trandem

80. Årsmøte i Akershus 
Bygdeungdomslag

Årsmøte er tiden for å dele ut priser! 
Nedenfor ser du hvilke lokallag som vant. I tillegg vant Ullensaker vervekampanjen for høyest 
medlemsvekst i antall og Vestby høyest medlemsvekst i prosent

Vestby: Årets lokallag og vinner av 
årets lokallagsstafett Nes: Vinner av infoprisen

Maja Aas ble årets tevler!

23. februar ble det 80. årsmøte i Akershus Bygdeung-
domslag avholdt! Det var Kråkstad/Ski som var teknisk 
arrangør, gjorde en fantastisk jobb hele dagen. Tusen takk 
til styret, bygdekvinnelaget og frivillige som bidro. 

Det var hele 56 stemmeberettige tilstedet, 
og syv observatører. Det gjorde at det var 
mange gode debatter og mye folk på talersto-
len. I tillegg var ordføreren i Ski kommune, 
Hanne Opdan en av de som åpnet møtet.  
Hun holdt en fin presentasjon av kommu-
nen, byutvklingen i Ski og kommunesam-
menslåing i det som skal bli Nordre Follo. 
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Årsmøte er tiden for å dele ut priser! 
Nedenfor ser du hvilke lokallag som vant. I tillegg vant Ullensaker vervekampanjen for høyest 
medlemsvekst i antall og Vestby høyest medlemsvekst i prosent

Ditt høydepunkt i vervet?
Hva har du lært?
Hvorfor bør andre delta aktivt og takke ja 
til verv?
Hvorfor takka du ja til verv?

11

Avtroppet leder: Jorunn Bogstad

Avtroppet leder 
forteller!

Hurdal: Vinner av verveprisen 

“Jeg er godt fornøyd, og glad for å være ferdig. Veldig lettet 
for at det gikk som det skulle, og det virket som  at møt-
edeltagerne var fornøyd med årsmøte, banketten og festen!” 
forteller Kari. 

Leder for Kråkstad/Ski, Kari Mørck sier hun er godt 
fornøyd med møtet

Høydepunkt er helt klart vennskapene 
man sitter igjen med, og få vært med å 
løfte ABU organisatorisk. 
Jeg har lært veldig mye! Lærer mye om 
hvordan samarbeide med ulike men-
nesker, hvordan takle utfordringer, mye 
om møtekultur- og struktur. 
Hvorfor takke ja: får venner for livet, 
drar lasset sammen og jobbe mot et 
felles mål, det samme målet. I tillegg 
være med å påvirke og bestemme. Du 
får mulighet til å reise forskjellige steder, 
bli bedre kjent og få innsikt i  hvordan 
denne fantastiske organisasjonen fun-
gerer. 
Hva fikk meg til å si ja: 
Det å få spørsmålet om et verv, viser at 
andre har trua på deg. Og mener at du 
har noe i et styre å gjøre, noe som er en 
tillitserklæring som er stas å få. Dessuten 
er det kjekt å ha noe å bruke fritiden på, 
og ekstra stas å bruke den på bygdeung-
dommer!
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Bli kjent med Fylkesstyret 2019/2020 

Maja Aas, 22, Bygdepolitisk nestleder, Nan-
nestad 
-Konsulent på deltid og straks ferdig 
med 
bachelor i administrasjon og ledelse 
-Fotograf  
-I sofaen med en kopp te 
-Fest etter vårarrangement i Nan-
nestad 2013
-Nyheter, mye søvn og god mat

Anne Hjørnegård Bjerke, 23 år, Leder, Ås
- Lærer
- Frisør eller blomsterdekoratør
- I sofaen på hytta med utsikt over 
Sjusjøen og strikketøy i fanget. 
- Julebordet i Ås 
- Brødskiver, tannpuss på morgnin-
gen, ulltrøye

Hedda Trandem, 20 år, Infoleder, Aur-
skog-Høland
- Studerer Landskapsarkitektur ved 
NMBU
- Varierte daglig mellom frisør, fot-
terapeut og veterinær
- Alt med en fin utsikt
- Dressfesten i Nannestad i 2014 
(Gamle bilder av foreldrene mine på 
deres stevner)
- Tannpuss, rydde etter andre i kolle-
ktivet og søvn

Siri Marlèn Sundhagen, 20år, Økonomiansvarlig, 
Ullensaker
- Går nå 2.året Logistikkingeniør ved 
NTNU Trondheim.
- Jeg ville bli veterinær eller ingeniør.
- Det må nok være hytta på Hjelle i 
Stryn
- Halloweenfesten til Ullensaker BU i 
2014. Artig hvor mange man har blitt 
kjent med siden den gang! 
- Mat, drikke og hårstrikk

Sissel Strøm, 20 år, Aktivitet- og kulturleder, 
Vestby 
- Studerer barnevernspedagogikk
- Ville bli håndballspiller når jeg var 
liten.
- Hytta i fint vær
- Sommerstevne i Leirsund 2013
- Klær, mat og drikke

Kjersti Bogstad, 26 år, Organisatorisk nestleder, 
Ullensaker 
- Tonnansvarlig v/ Felleskjøpet 
Holstad 
- Dyrlege 
- I fjøset når det er reint hos alle 
dyra, de har fått mat og kuene ferdig 
mjølka 
- Fest på Lund Grendehus med 
Ullensaker BU 
- Mat, luft og carmex
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Bli kjent med Fylkesstyret 2019/2020 

Hedda Trandem, 20 år, Infoleder, Aur-
skog-Høland
- Studerer Landskapsarkitektur ved 
NMBU
- Varierte daglig mellom frisør, fot-
terapeut og veterinær
- Alt med en fin utsikt
- Dressfesten i Nannestad i 2014 
(Gamle bilder av foreldrene mine på 
deres stevner)
- Tannpuss, rydde etter andre i kolle-
ktivet og søvn

Kristine Tveit , 20 år, 3. Vara, Ullensaker 
- Jobber for tiden, og søker skole 
- Da ville jeg bli veterinær 
- Favorittstedet er definitivt på hytta, 
helst på en fjelltopp 
- Det var skalkefesten etter sommer-
stevne i 2013 
- Hårstrikk, mobilen og håndkrem

1. Yrke
2. Hva ville du bli når du var liten? (Barndomsdrømmen)
3. Favorittsted? 

Anniken Dølerud Laake, 17 år, 2. vara, Sørum
- Går landbruk på Hvam, jobber i 
rideskole og fjøs
- Veterinær
- I fjøset og stallen med fornøyde 
kuer og hester  
- Medlemsskveld med Sørum BU
- Ullsokker, hårstrikk og søvn

4. Ditt første møte med BU
5. Tre ting du ikke kan gå én dag uten?

Svend Harald Kvarme, 21 År, 1. vara, Vestby
- Tømrer
- Jeg ville bli stor
- Rundt bålet med venner og en kald 
en i handa som favorittsted
- Julebordet til Ås
- Arbe (ekstremt rastløs), brakkejug-
ing, God mat

Karoline Bjørnholt, 21 år, Tevlingsleder, Skedsmo
- Jobber for tiden i barnehage
- Når jeg var liten ville jeg bli dyrlege 
og det er fortsatt målet
- Under teppet i sofakroken hjemme
- Må ha vært piratfesten på Vøl-
neberg  
- Mobilen, mat og søvn

Håkon Bjørnholt, 22 år, Nybrottsleder, Skedsmo
- Bonde
- Har alltid villet bli bonde
- I traktoren
- Vølneberg for alt for lenge siden
- Marie, ku og traktor
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HVA 
SKJER?

MARS
15. FILMKVELD

15. - 16. VÅRKURS
16. AFTERLONGSPARTY

23. COWBOYFEST
22. ESCAPEROOM

22. - 31 VÅRSPRELL
 APRIL

6-7. NEMNDSHELG
13. TRAFIKKLYSFEST

27. VÅRARRANGEMENT
30. FELLES VORS OG TUR TIL HEIDIS

30. TELTTUR
 MAI

KICK-OFF FEST TIL SOMMERSTEVNE
JUNI

9. UTFLUKT HÅØYA
14.-16. ABUS SOMMERSTEVNE

JULI
15. - 16. NBUS ÅRSMØTE

16. - 21 LANDSSTEVNE, HOF

Info                            Bygdepolitisk                   

Hjørnet
Tekst: Hedda Trandem Tekst: Maja Aas

Vil bare takke for tilliten og gjen-
valget, det er stor stas. Jeg vil gjøre 
mitt beste for at Akershus er syn-
lig på sosiale medier. I tillegg til at 
det er god informasjonsflyt og ikke 
minst at det gledes til å bla igjen-
nom disse sidene her! 
Det er først når jeg startet å sette 
sammen dette nummeret av 
EKKO at jeg skjønte hvor mye 
som har skjedd siden sist, men det 
er jo akkurat derfor BU eksisterer! 
Vi er her for å skape et godt og 
bredt tilbud ute i distriktene, og 
jeg gleder meg til å være med på 
flere aktiviteter. Siden sist har vi 
også arrangert Instagramkurs, og 
utover våren skal Instagrammen 
til Akershus fått testa både det ene 
og det andre. Håper infoledere i 
lokallag gjør det samme, og hva er 
vel bedre enn å teste det ut under 
vårsprell? (22. - 31. mars) Da er 
det høy aktvitet i lokallagene, og 
det blir fokus på mye aktivitet og 
verving. Så følg med!

Klimadebatten er i vinden som 
aldri før, og under årsmøte til ABU 
vedtok vi en uttale om klima og 
kjøtt som vi har fått på trykk i flere 
aviser. Selv om vi ikke er en mil-
jøorganisasjon, er det viktig å delta 
i debatten for å si hva vi mener om 
det som angår våre interessefelt. 
Klimaendringene angår oss alle. 
I år skal bygdepolitisk utvalg job-
be med å få lokallagene til å jobbe 
mer med bygdepolitikken. Politikk 
er en viktig del av vår organisas-
jon, og vi har en viktig stemme. 
Vi har en klar og unik rolle som 
en partinøytral ungdomsorgan-
isasjon. I år er det kommune- og 
fylkesvalg. Her er det mye aktu-
elt vi kan si noe om. Kommune-
planer, videregående opplæring, 
møteplasser for ungdom osv. Poli-
tikk kan være vanskelig å forstå, 
men hvis man setter seg litt inn i 
det er det veldig spennende. Som 
bygdepolitisk nestleder oppfordrer 
jeg alle våre medlemmer til å sette 
seg inn i partienes partiprogram 
i sine respektive kommuner, og 
bruke stemmeretten sin i valget til 
høsten. Jeg ser fram til et godt og 
aktivt politisk år!

#
      ABUÅRSMØ TE



 Maten var ikke god på julebordet til A-gartner´n 

for yngste Tveit

Gullet trodde han reddet frøken fra å gå på feil 

buss etter julebordet, det ble en lang kjøretur dagen 

etter

 Det meldes om mye nakenhet på jentekveld ved 

Aulikirka

 Måtte til med førstehjelpsferdigheter på Stram-

waier

 Agurk på nach er undervurdert, eller hva Vardøy?

 Gratulerer Hytjan med hus og samboer!

 Ringnes har funnet kjærleiken i vakre Eidsvoll

 Vi gratulerer Aktivitet og Info med samboerskap 

til sommeren

Håper Lederen trives som budeie i Vestby!

  Vestbygutta trives på dansegulvet, -også sammen!

  Lillebror Strøm vanker på Tomb igjen

 Infolederen i Akershus har funnet lykken i tre 

fylker på en gang

 Infolederen i Nes er tilbake på singelmarkedet 

 Flakstadkroken, nakenhet og mystory = sant

 Det gjelder å være morgenfugl eller edru så får du 

med deg mystorys før de blir slettet

 Melder om gjennomtrekk i brakka til Gullet

 Liten flørt mellom Gjerdrum og Vestby?

 Blir fort noen hyppige frierturer til Østfold for 

Sørum transport 

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?

MARS
15. FILMKVELD

15. - 16. VÅRKURS
16. AFTERLONGSPARTY

23. COWBOYFEST
22. ESCAPEROOM

22. - 31 VÅRSPRELL
 APRIL

6-7. NEMNDSHELG
13. TRAFIKKLYSFEST

27. VÅRARRANGEMENT
30. FELLES VORS OG TUR TIL HEIDIS

30. TELTTUR
 MAI

KICK-OFF FEST TIL SOMMERSTEVNE
JUNI

9. UTFLUKT HÅØYA
14.-16. ABUS SOMMERSTEVNE

JULI
15. - 16. NBUS ÅRSMØTE

16. - 21 LANDSSTEVNE, HOF

Info                            Bygdepolitisk                   



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 31. desember 2018

Aurskog-Høland: 76   Vestby: 48
 
Christiania: 26  Ås: 40
               
Eidsvoll: 76   Akershus totalt: 902

Enebakk: 12    

Frogn og Nesodden: 19  

Gjerdrum: 16  

Hurdal: 46

Kråkstad/Ski: 39

Nannestad: 78

Nes: 122

Nittedal/Hakadal: 32

Skedsmo: 32

Sørum: 123

Ullensaker: 114


