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   REDAKTØR
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tlf. 404 56 654

   NEMND
Amalie Trandem
Anniken Dølerud Laake
Marie Tveit
Jørgen Klaseie

EKKO  
Nummer 03/2019. Årgang 51. 
Distribueres til alle medlemmer 
av Akershus Bygdeungdomslag 
samt samarbeidspartnere. Bladet 
har et opplag på omkring 900 
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

Hei og hopp, alle flotte Aker-
shusinger! 

Jeg håper alle har en fin og 
travel vår. Ta dere en pause i 
vårsola og nyt den fine årstiden 
vi er inne i, om det er gjennom 
lesesalvinduet, russebilvinduet 
eller traktorruta. Vi har i vår 
hatt flere vellykkede arrange-
ment og fester. Vi har hatt 
nemndshelg der vi har planlagt 
det kommende året og vi har 
tevla på vårarrangementet. 

Nå er snart årets høydepunkter 
rett rundt hjørnet, både som-
merstevnet og Landsstevnet! 
Jeg gleder meg til å se mange 
av dere på begge arrangemen-
tene både som deltakere, men 
også på tevlingsarenaen, på 
dansegulvet og som dugnad-
shjelp. Ikke minst gleder jeg 
meg til å se alle fra Akershus 
heie fram vinnerne våre på 
premieutdeling og på fest i 

ABU-hallen under Landsste-
vnet.

Sommeren går dessverre altfor 
fort, men det betyr at det ikke 
er lenge igjen til vi i Akershus 
arrangerer NBUs Høstarrange-
ment! Høstarrangementet skal 
arrangeres på Frogner 4.-6. 
oktober, og jeg håper å se så 
mange som mulige av dere der! 
Det er skikkelig moro å arrang-
ere et stort arrangement, så 
takk ja hvis du blir spurt om å 
bidra! Ta gjerne kontakt om du 
ønsker å være med enten det er 
som vakt, på kjøkkenet, i baren 
eller som dommer. 

Jeg håper alle får en flott som-
mer. Vi sees på sommerstevnet 
og Landsstevnet! 
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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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Hva skjer i Sørum?
Foto/tekst: Line Bekkestad

AKTIVITET

Frogn og Nesodden bygdeungdomslag ar-
rangerte i slutten av april Abu’s vårarrange-
ment. Det så en stund mørkt ut med veldig få 
påmeldte, men det endte i et brakanes arrang-
ment med mange oppmøtte. Det var utrolig 
mange dyktige tevlere. Blomster ble anrettet, 
bord ble pyntet og det var ikke én spekeskinke-
skive som ikke var lagt pent på fat. 
Dommerne fikk en god utfordring med å 
dømme.
Ute var det lite som tydet på at traktoren fikk 
kjølt seg ned mellom slagene. Samtidig var sto 
nesten alle hinderne urørt på slutten av dagen. 
Den lokale bonden som stilte traktor og plog 
disponibel til verneløp har en god jobb foran 
seg med å rette opp i alle feilene som ble fun-
net.

Foto/tekst: Sondre Svalastog

Vårarrangementet med Frogn og Nesodden 

Filmkveld 15. mars
15. mars arrangerte vi i Sørum filmkveld hvor vi så filmen Burning, spiste pizza og snacks! 
Det var en veldig hyggelig og sosial kveld, og vi ble kjent med mange nye og yngre i fylkesla-
get vårt! Morro!

Fellesvors før bytur, 30. mars
Vi i Sørum tenkte å arrangere noe som ivaretok den eldre garden i BU, derfor arrangerte vi 
fellesvors hos Ole, før turen gikk videre til Lawo i Oslo! Med ca 30 deltagere ble det en mor-
som start på kvelden, før taxien gikk inn til byen! Vi i Sørum takker for en fin kveld, og håper 
vi ser ennå flere neste gang! 



5

En flink gjeng var med å plukka søp-
pel rundt hele bingenrunden!  Dette 
gjorde vi i forbindelse med NBUs 
prosjekt «NBU redder verden litt» og 
strandryddeuka som også er denne 
uka. Vi rydda en god stund, før vi 
avslutta det hele med is hos Ane og 
Line! Veldig morsomt at flere fra an-
dre lokallag var med oss å rydde!

Bygdedag i Vestby 
På bydedagen i Vestby sto vi stand, med en aktivitet og to konkuranser. 
På konkurransen “gjett hvor mange pastaskruer det er i glasset” hadde 
vi deltagelse i alle aldere, mens på melkespannholding var det stor delt-
agelse i alderen 6- 20 år. Aktiviteten vi holdt var tråtraktorkjøring og det 
var utrolig poppulært blandt alle barna. I tillegg hadde vi også en swin-
goppvisning som var utrolig morsom.

Foto/tekst: Eunike Sofie Tomte Larsen / Sissel Strøm

1. mai og Sørum BU redder verden litt!
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NEMNDSHELG
Eller kan det kalles helg? -Fredag 6. april 
samlet Fylkesstyret sine nemnder for en 
sosial og spennende kveld på fredag, samt 
lørdag morgen. Det var sosiale bli-kjent-ak-
tiviter på kvelden hvor det var enkelt å bli 
bedre kjent, og stemninga betydeligere 
bedre! 

Tema var som du sikkert ser: AFTERSKI
Det satte virkelig stemninga for kvelden, 
med både gode låter, raske briller og ullun-
dertøy! Hvilken bedre kombinasjon finner 
du?

I tillegg ble mandater skrevet og planer for 
det kommende året laget. Det å få mulighet 
til å bidra, er både gøy, sosialt og givende!

Foto/tekst: Sissel Strøm, Hedda Trandem

F.v: Håkon Bjørnholt, Andreas R. Jensen, Ingrid Thorvaldsen, Sissel Strøm, Anna Aaby, Anniken Dølerud Laake, Live Grøndahl, Svend Harald 
Kvarme, Kjersti Bogstad, Peder Bjørtomt, Amalie Trandem, Anne Hjørnegård Bjerke, Maja Aas, Marie Tveit. Nederste rekke f.v: Erlend Haug, 
Sigurd Romsaas, Anne Marte Kvarme, Karoline Bjørnholt, Siri Sundhagen, Håkon Tveit, Hedda Trandem og Hans Berger. Fotograf: Hjalmar Nordby
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1. Hvilken nemnd sitter du i?
2. Hva er det beste minne fra helga?
3. Hvorfor sa du ja til å være med i 
en nemnd?
4. Hva er det morsomste dere har 
jobbet med?
5. Hvorfor vil du anbefale andre å 
sitte i en nemnd? 

1. Organisatorisk nemnd
2. Bli kjent lekene
3. Jeg tenkte det var interessant 
og spennende å bidra med det organ-
isatoriske, og moro å bli kjent med 
andre
4. Planlegging av landsstevne
5. Du får være med å bidra og 
påvirke.

Erlend Haug, 19, Skedsmo

1. Infonemnd
2. Når vi hadde ”barber ballongen” og 
det ble mye barberskum på avveie.
3. Fordi det er morsomt og lærerikt, gøy 
å kunne bidra til informasjonsflyten i Akershus.
4. Påskequizen 
5. Fordi det er moro å engasjere seg, og 
det er bra samhold. Gøy på nemndshelg.

1. Tevlingsnemnd
2. Festen på fredagen
3. Hørtes interessant ut, også er det gøy å 
tevle.
4. Finne på nye tevlinger å tenke nyskap-
ende.
5. Du får være med å påvirke det som skjer.

1. Bygdepolitisk nemnd
2. Afterski festen på lørdag
3. Det er morsomt å engasjere seg og å 
kunne engasjere andre, også er det sosialt og 
hyggelig.
4. Det var moro å legge planen for hva 
vi som organisasjon bør mene noe om politisk 
dette året.
5. Du får utfordra deg samtidig som du 
får ha det morsomt sammen med trivelige 
folk, JA det kan absolutt anbefales.

Hans Berger, 17, Skedsmo

Ingrid Thorvaldsen, 20 år, Ås

Amalie Trandem, 23, Aurskog-Høland
1. Aktivitetsnemnd
2. Gode stemninga på fred-
agskvelden
3. Å kunne være med å på-
virke og planlegge bla. landsste-
vne.
4. Å planlegge plankeløp 
og landsstevne.
5. Fordi man blir kjent med 
andre mennesker, lærer hvordan 
fylkesstyret jobber og du får 
være med å bestemme.

Hjalmar Nordby, 24, Aurskog-Høland
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Det er pålagt at alle campingvogner skal være utstyrt med brann-
varsler og gassvarsler hvis dere skal benytte dere av gass!

Det vil bli en helg fullstappet med artige tevlinger, kule aktiviteter, 
flotte konserter, god stemning, mye latter og nye minner! 
Ta med deg en venn eller tre og campingvogna, så blir dette utrolig 
morsomt!¨

Følg gjerne «ABUs Sommerstevne» på Facebook for løpende op-
pdateringer fram mot stevnet. Der finner dere også påmelding-
smuligheter til både stevnet og tevlingene. 

Foto/tekst: Kristian Aaser

Velkommen til 
sommerens 
høydepunkt!
I år er det Aurskog-Høland 
Bygdeungdomslag som har 
gleden av å arrangere årets 
sommerstevne.

Dato: 14-16. juni 
2019
Sted: Brostad Gård 
(Fosserveien 364, 
1960 Løken)



9

Program

Sommerstevnekomite: 
 
Leder: Kristine Holst Johannesen
Nestleder: Jørgen Sandnes
Tevling: Andrea Skovseth
Økonomileder: Ida Herje
Forpleiningsleder: Maiken 
Kristine Haug
Teknisk: Hjalmar Nordby
Info: Kristian Aaser
Vakt- og Mannskap: Mats Moe

Fredag 14.6 
15.00 - Dørene åpner 
19.00 - Åpning 
19.30 - Tevling: handyman  
22.00 - Konsert begynner  
03.00 - Kiosken stenger  
 
Lørdag 15.6 
09.00 - Kiosk åpner 
10.00 - Tevling: 5 om dagen 
12.00 -  Tevling: eksteriørbedømming hest og storfe (12.00-14.00) 
12.00 - Tevling: mønstring av hest  
15.00 - Tevling: Spenna gæær´n  
18.00 - Tevling: kulturmønstring  
20.00 - Tevling: Swing   
22.00 - Konsert med Borderland  
03.00 - Kiosken stenger 
 
Søndag 16.6 
09.00 - Kiosken åpner  
09.30 - Tevling: Stihl cup  
10.30 - Tevling: volleyball  
11.30 - Tevling: tautrekking 
13.00 - Tevling: Quiz  
14.00 - Premieutdeling  

Her 

blir det midt-

sommerfest!
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Tirsdag 16. juli 

12.00 - Innsjekk starter
21.00 - Åpning av NBUs   
 Landsstevne 2019

Konsert med Staysman og 
Lazz og Kickslip 

Torsdag 18. juli 

09.30 - NM i Traktor-
Redskap-Trygghet (TRT)
10.00 - Gårdsbesøk 2
 Vill Villmark 
 NM i blomster-
dekorering 
11.00 - NM i 
eksteriørbedømming av 
storfe
12.30 - Volleyball, 
innledende runder 
14.00 - Spenna gæær´n, lag
16.00 - Quiz, lag, 
innledende runder
21.00 - Premieutdeling 

Konsert med Sie Gubba og 
Rotlaus 

Onsdag 17. juli 

10.00 - Gårsbesøk 1
 Gjensidige-cup
 NM i 
spekematanretning, lag
11.00 - NM i 
eksteriørbedømming av 
hest
12.00 - Fotball, 
innledende runder 
16.00 - Musikkquiz, lag
18.00 - Kulturmønstring 
21.00 - Premieutdeling

Konsert med Björn 
Rosenström



11

Fredag 19. juli 

09.00 - Mønstring av hest
 STIHL-cup
10.00 - Kokkekamp, par
11.00 - Fotball, finale 
13.00 - Volleyball, finale
15.00 - Quiz, lag, finale 
18.00 - Landkreditts 
swingtevling, innledende 
runder 
21.00 - Premieutdeling 

Konsert med Günter og 
Kobosjarna

Lørdag 20. juli 

09.00 - Motorsag lag, 
innledende runder
10.00 - NM i borddekking
 NM i 
presisjonskjøring   
med traktor, lag, 
innledende runder
12.00 - Bygdedag åpner 
13.00 - Motorsag lag, finale 
14.00 - Tautrekking 
15.00 - NM i 
presisjonskjøring   
med traktor, lag, finale
20.00 - Landkreditts 
swingtevling, finale 
21.00 - Premieutdeling 

SAMVIRKEFEST

Konsert med Byting 

Riv ut og ta med i 
campingvogna!
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I år er det vi i Akershus som er vertskap for NBUs Høstarrangement! Vi håper dere er klare til 
å bidra for å skape et vellykket arrangement sammen med oss! Stevnet skal være på Frogner 
Idrettspark midt i Frogner sentrum. 
Høstarrangementet er det største arrangementet i NBU etter landsstevnet, og går over en helg spek-
ket med tevlinger, morsomme aktiviteter, bankett og konserter! Det soves på felles sovesaler, det skal 
deles ut norgesmestertitler, og det blir bygdedag med spennende innhold! 
Du får igjen muligheten til å treffe ungdommer fra andre kanter av landet, med samme interesse 
som deg, kanskje sommerforelskelsen fra Landsstevnet kan bli til noe mer enn flørt etter denne hel-
ga? Under banketten på lørdagen kommer det en overraskelse av lokale helter, dette burde du få med 
deg! 
Ni Liv bidrar til å sette stemninga på fredagen, og det kommer også en velkjent norsk artist som 
har ligget høyt på spillelistene! Følg med videre på sosiale medier for å få med deg hvem dette er! 
På fredagen blir det oktoberfest, så ta på deg lederhosen eller tyrolerkjolen – vi sørger for at du har 
muligheten til å kjøpe passende seidler til antrekket. Disse blir solgt på sommerstevnet og landsste-
vnet, evt. kan du ta kontakt med Louise Wethal på tlf. 917 18 247. Ikke nøl med å ta kontakt dersom 
det er noe annet du lurer på!
Vi gleder oss!
Følg oss videre på instagram: nbushostarrangement og Facebook: NBUs Høstarrangement
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I høst er det kommune- og fylkestingsvalg. Det betyr at du 
har muligheten til å bestemme hva din kommune og ditt 
fylke skal gjøre de neste fire årene. 

I år er den offisielle valgdagen 9. september. I flere kom-
muner er det også mulig å stemme 8. september. Er 
du ikke hjemme noen av disse dagene? Du kan også 
forhåndsstemme, til og med i en annen kommune enn den 
du bor i. Det å stemme er enkelt, og det føles godt å kunne 
være med å bestemme! Gå inn på din kommunes hjemme-
side, så finner du ut når og hvor du kan stemme. 

Mange synes det er vanskeligere å stemme på kommune- 
og fylkestingsvalg enn det er på stortingsvalg. Kanskje det 
er fordi de sentrale politikerne synes mer i media, og at det 
er sakene de fronter som får oppmerksomhet. Det er likevel 
viktig å huske på at det er politikerne i din kommune og i 
ditt fylke som bestemmer sakene som angår det nærmest. 
Det er lokalpolitikerne som bestemmer blant annet hvor 
mange skoler bygda de skal ha, om kommunen skal innføre 
eiendomsskatt, om hvor det skal bygges boliger, og hvor 
godt kollektivtilbudet skal være. 

Sett deg inn i partiprogrammene til de partiene som stiller 
for valg i din kommune og i ditt fylke, og finn ut hva som 
passer deg best. 

Lokallagsstafetten 
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. 

2019 har det blitt gjennomført 
mange gode tevlinger og aktiviter! 
Det er en god arena for å øve oss 
i tevlinger eller møte mennesker 
på tvers av lokallagene. I tillegg 
skaper det bedre samhold i lokalla-
gene når noe står på spill, og
konkurranseinnstinktet slår inn. 

Det har vært quiz i Eidsvoll 
og spekematanretning i Frogn 
og nesodden og øksekasting i 
Sørum! Neste lokallagsstafett er 
på årets sommerstevne. 

Poengoversikt

1.  plass Nes 16 p.
2.  plass Sørum 15 p.
3.  plass Vestby 13 p.
4.  og 5.  Nannestad og 
Skedsmo 10 p. 

Bruk stemmeretten din!
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Aktivitet                     Tevling                 

Hjørnet
Tekst: Sissel Strøm Tekst: Karoline Bjørnholt

Våren har kommet med gode 
temperaturer og det begynner å 
nærme seg tiden for årets største 
høydepunkter! Det er på tide å 
finne frem campingvogna og gjøre 
seg klar med sommer-kjole eller 
skjorte, for midtsommer-tema på 
sommerstevne i Høland. Vi håper 
på strålende vær, god tevlingsak-
tivitet og knallbra stemning.
Også i år er det kort vei til årets 
Landsstevne. Med hele 388 deltag-
ere fra Akershus i fjor, bør vi også 
i år, ha som mål å bli det største 
fylket på NBUs Landsstevne! Det 
blir oktoberfest-tema i Akershu-
sleiren på onsdag, nettopp samme 
tema som det skal være på NBUs 
høstarrangement som arrangeres 
på Frogner i Sørum 4-6.oktober. 
Vi håper dere er klare med leder-
hosen eller tyrolerkjole på onsdag 
og blir med på felles vorspiel i 
ABU-hallen. Denne kvelden blir 
det aktiviteter og pølser til alle 
akershusinger før vi går samlet til 
premieutdeling i storteltet og heier 
frem våre flinke tevlere! Følg med 
på facebook arrangementet «Ak-
ershus Bygdeungdomslag til NBUs 
landsstevne 2019» for løpende in-
formasjon. 
Vi ses!

Nå nærmer sommeren og stevn-
esesongen seg! Helgen 14-16 juni 
er det klart for sommerstevnet på 
Brostad gård i Løken, og i uke 29 
er det igjen klart for landsstevnet 
denne gang i Hof  i Vestfold. 

Tevlingspåmeldingene er allerede 
ute, og vi i tevlingsnemda håper å 
se mange av dere tevle. Vi oppfor-
drer alle til å lære seg Akershus 
sangen, og være med å heie frem 
våre flinke tevlere på pallen under 
premieutdeling. 

Lokallagstafetten er såvidt i gang 
og neste mulighet til å være med 
vil bli på sommerstevnet. Samle 
en gjeng fra lokallaget og bli med, 
så er det kanskje ditt lokallag som 
vinner i år.

Vi tevles!

#
      AKERSHUSBU



 1. vara unnslipper Forsvaret med å legge igjen 

tusenlapper på legekontoret

 Ringnes er på singelmarkedet igjen 

 Anniken synger for full hals etter Zetorn

 Dudleifen er observert på flere holdeplasser. Ryk-

tene sier at det nå pendles til sørummedlem i Trond-

heim

 Vi gratulerer frøken Sigvartsen med fast følge

 Storbonden på Frøyhov har fått frue, gratulerer!

 Infolederen har funnet seg bygutt, gratulerer!

 

 

 

 

 

     

 

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

1. MOTORSAGTEVLING, NANNESTAD
1.-2. TELT OG KANOTUR, NES OG 

SKEDSMO
9. UTFLUKT HÅØYA

14.-16. ABUS SOMMERSTEVNE
JULI

15. - 16. NBUS ÅRSMØTE
16. - 21 LANDSSTEVNE, HOF

AUGUST
31. LOKALLAGSSTAFETT, PLANKELØP, 

OSLO

 
 

Aktivitet                     Tevling                 



Returadresse:
Akershus Bygdeungdomslag
Grønt Fagsenter
Hvamsvegen 696
2165 Hvam

Medlemstall pr. 31. desember 2018

Aurskog-Høland: 77   Vestby: 48
 
Christiania: 24  Ås: 47
               
Eidsvoll: 69   Akershus totalt: 881

Enebakk: 10    

Frogn og Nesodden: 19  

Gjerdrum: 14  

Hurdal: 34

Kråkstad/Ski: 39

Nannestad: 78

Nes: 117

Nittedal/Hakadal: 28

Skedsmo: 34

Sørum: 123

Ullensaker: 105


