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➢ Festkomiteen har bestått av Anna Nygård, Ingrid Western og Lisa Skovseth.  
➢ Østre Udnes har i meldingsåret ikke vært representert i styret i Nes Landbrukslag. 
➢ Revisorer har vært Elisabeth Thorgersen og Anne Kristine Moen.                                              
➢ I valgkomiteen har Ingrid Western, Ingvild Mehren og Randi Brøtherfallet sittet. 
➢ Laget har 47 medlemmer. Det har blitt holdt 6 ordinære styremøter, og to møter sammen 

med styret i Nes BKL. 

 

Årsmøtet i 2016 ble avholdt på Haga samfunnshus 18. oktober 2016. 16 medlemmer deltok. 

Dagen etter årsmøtet gikk starten for studieringen med supper. "Supperådet" gikk over 4 
kvelder, fra oktober til februar. Studieringen ble avholdt på kjøkkenet til Elin og Ane, hvor vi 
hadde det veldig hyggelig, skravla gikk lett og spørsmåla kom kjapt. Det ble laget supper på 
temaet typisk supperåd, fargerike supper, tradisjonelle supper og til slutt eksotiske supper. 
Det ble laget totalt 18 forskjellige supper. 
Elin og Ane stod for kurset, der de fremmøtte fikk gode tips, svar på spørsmål og ikke minst 
prøvesmakte alle suppene. Totalt har 25-30 deltatt på kurs, i alderen 30 til 80 år☺ 

Våren 2016 ble vi i Østre Udnes spurt av FAU på Framtun Skole om ett bidrag til nytt 
huskestativ. Vi ga dem økonomisk støtte, og fredag 21.oktober var det offisiell åpning av 
huskestativet. Elin møtte fra oss, og hun fikk lov til å klippe snora. Det er hyggelig å kunne 
bidra til noe positivt i nærmiljøet. 

Tirsdag 22. november lagde vi dørkranser av halm og bar hos Ingvild. Torill Fallet og 
Berthe Mathsen viste oss teknikker og triks. Etterpå var det de 16 deltakerne sin tur til å lage 
kranser, og det ble laget mange flotte kranser. Vi hadde skaffet bar hos en lokal 
juletreprodusent og hadde med oss litt pynt hver for oss. Det var stor entusiasme og 
kreativitet. Da dørkransene var ferdige, ble det kaffe, kaker og åresalg. Hovedgevinstene var 

to dekorasjoner som Torill tilsynelatende produserte på et par minutter.  

Årets julemøte ble holdt på Haga Samfundshus onsdag 14. desember. Det var et spleiselag 
der alle kunne bidra med en matrett, en kake eller gevinst til åresalget. Ettersom mange 
hadde med seg til serveringen, ble det allsidig uten at noen behøvde å slite seg ut. Maten er 
bare en del av et vellykket julemøte. Det hører også med å synge julesanger. Det ble 
naturligvis tid til den etterhvert obligatoriske quizen og åresalg er også et fast innslag. Under 
kaffen leste Anne Kristine en humoristisk historie og et dikt. 21 damer hadde valgt å ta et 
avbrekk i julestria og hygget seg på vårt julemøte. 

20. desember var det grøtfest på Framtun skole. Anny, Bente og Anna var på Framtun og 
serverte elever og lærere grøt. 



 

3 mandager i januar holdt Eva såpekurs. Stor entusiasme og litt 
tålmodighet kreves ved såpelaging. Lut og oljer blandes med andre 
ønskede ingredienser. Såpen må modne i minst 4 uker før den kan brukes. Dette er for å 
være sikker på at det ikke er noe fri lut igjen i såpen. De 6 deltakerne synes dette var 
kjempegøy og de ble inspirerte til å lage egne såper. 

Årets bøker ble presentert på biblioteket 25. januar. Bibliotekets ansatte hadde mange fine 

presentasjoner og anbefalinger i alle sjangere, av bøker og filmer. Det deltok 6 stk. fra laget.  

Onsdag 8. februar var det medlemsmøte på Haga Samfundshus. Flyktningkonsulenten i 
Nes kommune, Roald Skibenes holdt foredrag og fortalte om kommunens arbeid for og med 
flykninger i Nes. Vi fikk godt innsyn i deres arbeid. Festkomiteen stod for servering av suppe, 
det var åresalg og flott allsang av de 16 fremmøtte. 
 
11. mars var det årsmøte i Akershus BKL, på Aaraas gard, i Nittedal. Ane og Marit var 
lagets årsmøteutsendinger. Eva møtte for ABK. Vi ble tildelt to priser, årets vervepremie og 
«unge bygdekvinner». Dvs. vi hadde rekruttert flest medlemmer i Akershus, og flest nye 
medlemmer under 40 år☺ Vi går for nye priser i 2018. Dagen etter årsmøtet var det 
inspirasjonsdag, hvor vi fikk mange gode tips og råd om drift av lokallaget. 
 
23. mars var vi 22 blide damer på gårdsbesøk hos Anne Lise Sandnes. Hun har skapt sin 
egen arbeidsplass på Boddingfjell Gård, hvor de driver økologisk drift med Gammalnorsk 
spælsau og produserer kjøttprodukter, skinn, skinnfeller, garn og andre ullprodukter. Alt fra 
egne lykkelige sauer. I tillegg har Anne Lise gårdsbutikk på bua.  
 

Lørdag 22. april var det tur til Oslo, tradisjon tro tok vi toget til by'n hvor guide Steenstrup 
ventet på oss. Denne gang gikk vi havnelangs, fra Tjuvholmen til Sørenga. Der spiste vi 
på restaurant Cargo, noe som passet godt da Sørenga før var full av cargo-containere. Vi 
hadde en flott solfylt dag, med "litt" vind. Vi gleder oss allerede til neste bytur. Det var 20 stk 
med på turen. 

 

Tradisjon tro arrangerte vi planteauksjon i Rustad 15. mai.  Medlemmene hadde vært flinke 
til å rydde i staudebedda og gitt til auksjonen. Ca. 50 personer møtte opp i pen-garasjen i 
Rustad, for å finne nye stauder til bedda sine. Ingvild gjorde jobben som auksjonarius og 
mang en "godbit" skiftet eier. Etterpå koste vi oss med kaker og kaffe.  

 

Årnesdager 2017 ble avholdt 25.- 27. mai. Sola og damene i rømmegrøt-teltet strålte om 
kapp. Det ble solgt flere hundre rømmegrøt-tallerkener, og for mange er dette en årlig 
tradisjon som de MÅ ha med seg. Vi arr. grøtsalget sammen med Nes.  

 

Så har vi lagd mat av ugress, spiselige Ville Vekster! På våren bugner det av villige grønne 
vekster som mange vil kalle ugress, men vi i Østre Udnes har fått en helt ny oppfatning av 
ugraset. Tirsdag 30. mai var 15 bygdekvinner ute og sanket ugress. Vi fant mye godt 
langsetter den gamle kirkevegen ved Auli kirke. Etterpå samlet vi oss inne på kjøkkenet til 
Ane, der Eva og Ane lagde litt forskjellig av det vi fant. Det smakte overraskende godt, og vi 
fikk mye inspirasjon.  

 

Tradisjon tro ble vi tatt godt i mot av Reidun og Jon Egil Grue på deres flotte perle ved 
Romsjøen. I strålende sommervær dro vi på sommertur den 14. juni, hvor vi koste oss i 
vakre omgivelser. Jon Egil sto for grillingen til oss 15 heldige som hadde tatt turen. Reidun 
disket opp med deilige horn, salat og potetsalat. Til kaffen hadde vi tatt med kaker, så gode 
og mette, og fulle av sommerstemning dro vi hjem i vakker solnedgang! 



 

Lørdag 19. august tok Ane med seg 20 blide deltakere til sin hjembygd 
Høland, hvor vi fikk omvisning på Aurskog-Høland Bygdetun. 
Utgangspunktet for bygdetunet var August Kroghs samlinger av en mengde gamle 
gjenstander og ei gammel stue. Dette fikk vi se pluss mye mer. Lunsjen fikk vi servert i Anes 
barndomshjem av hennes mor og far, Liv og Finn Aanerud. Etter lunsj rakk vi også et besøk 
på Villa Lier interiør, hvor det ble mulighet for litt handling. 

 

Vår årlige sopptur falt i år samtidig med Folkehelseuka. 9. september møtte vi opp ved Auli 
kirke og gikk innover i skogen ved «oldemorstellet». Arne Kvamme var med som sopp-
spesialist, han har mye kunnskap om sopp og lærte oss mye. Ane demonstrerte suppe på 
bål, alle fikk smake nydelig skogsoppsuppe, og eplebåter med havregryn, sukker og kanel. 
Vi hadde ikke helt værgudene med oss denne dagen, det regnet godt på de 15 som deltok.  
 

Matfestivalen Brød & Cirkus ble avholdt 21.- 23. september, i samarbeid med Nes. I år 
hadde vi fokus på tradisjonmatskatten i fra Nes. Ane holdt 4 kortkurs, farsebollesuppe og 
potetsuppe på fredag, klotmjølk og grisikål på lørdag. Innimellom serverte vi 
byggrynsaftsuppe. Folk koste seg virkelig med smaksprøvene, noe som vi satte stor pris på. 
Vi avholdt stemmekonurransepå tradisjonsmatskatten, etter forslag som kom inn på 
Årnesdagene. Folkets favoritt ble flesk og duppe. Tilbords inviterte til  borddekke-
konkurranse, for lag og bedifter som hadde tilknytning til Brød & Cirkus, som vi deltok på. Vi 

ble vinnere av fagjuyprisen☺  

Fjellfoten skole har i år hatt et prosjekt gående, hvor ungene på Fjellfoten skole skal 
etablere skolehage. Arbeidet med dette startet i februar og har pågått til september. 
Fjellfoten skoles grønnsakhage har båret frukter. 28. september var Anna og Sissel på 
skolen og hjalp de med å lage grønnsakssuppe av grønnsakene. Elevene hadde selv høstet 
og kuttet opp grønnsakene, suppen falt i god smak hos elevene.  

Søndag 8. oktober var det høsttakkefest i Auli kirke.  Else sammen med Ingvild, Bente og 
Ada stod for pynting av kirken, og holdt kirkekaffe etter gudstjenesten.  

Vår egen lesesirkel hadde oppstart i februar, og har hatt jevnlige møter. 

5 av laget medlemmer har deltatt som dommere på bygdeungdomslaget høst- og 
vårarrangement. Først høstarr. i Eidsvoll 22. oktober (2016), så vårarr. i Nannestad 9. april 
og høstarr. i Sørum 7. oktober. Det har blitt tevlet i osteanretning, bløtkakepynting, 

kokkekamp, borddekking og spekematanretning. 

Vi har hatt flere leserinnlegg og omtaler på trykk i Raumnes i løpet av året. Leserinnleggene 

omhandlet trygg mat og skolemat. 

Ullensaker og Nes bygdekvinnelag har hatt jubileumsfeiringer i år, vi var representert med 

henholdsvis Anny og Eva. 

Ane og Marit representerte laget på årsmøte til Nes bygdeungdomslag i august. 

Styret i Østre Udnes bygdekvinnelag takker kursholdere, eiere av lokaler vi får låne             
og ikke minst alle som har deltatt på våre arrangement i året som har gått. 

Styret 
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