
 

Prosjektet bærer en stor drøm, nem-

lig å en dag booke selveste Bruce 

Springsteen til Experiencescenen. En 

helt vill drøm, men desto mer spen-

nende å jobbe for. For hva skjer når 

du trår ut på veien for å oppsøke det 

umulige? Og er det ikke slik, at drøm-

mer går i oppfyllelse for den som av 

hjertet tror... og når gode krefter 

forenes for å realisere? Se det vil 

Experiencegjengen gjerne bevise!!  

Årets konsert går av stabelen 22. juli, 

en svært spesiell og vond dato for Nor-

ge. Det er også den datoen Bruce er i 

Norge. Ungdommene vil arrangere 

denne dagen, fordi de ønsker å bidra 

med noe godt på en dag som er vond. 

De kan ikke tenke seg en bedre måte å 

hedre ungdommene på Utøya på enn å 

jobbe videre for å skape samhold, opp-

levelser og gode fellesskapsarenaer i 

lokalsamfunnet sitt. Kryss av for tids-

punktet i kalenderen! 

Breivoll Experience er et ung-

domsprosjekt i regi av Ås Be-

geistringsetat. Ungdommene 

som er i alderen 13-17 år har 

fått i oppdrag  å arrangere årlige 

konserter for eget lokalsamfunn 

De jobber med å booke artister, 

sponsorer, utstyr, samt finne 

gode lokale samarbeidspartnere. 

De har ansvar for økonomi og 

avtaler, forsikringer og sikkerhet 

sammen med en dedikert res-

sursgruppe med voksne som 

jobber på frivillig basis. Under-

veis får ungdommene kurs i 

kommunikasjon, konflikthåndte-

ring og ledelse, noe som ikke 

bare skal styrke dem i deres 

rolle som konsertarrangører- 

det skal også gi nyttig lærdom 

de kan bruke videre i livet. 

For å lokke Bruce til Breivoll 

22.juli er det opprettet en blogg 

på blogspot.com som heter 

Dear Mr. Springsteen. Bloggen 

finnes på både engelsk og norsk 

og har lesere over hele verden. 

Denne bloggen er egentlig et 

eneste langt brev til Bruce, der 

han får presentert hvorfor i all 

verden?! —og en hel del 

annet. Bloggen rommer 

også bakgrunnshistorien 

til Begeistringsetaten, for 

Bruce og etaten er nemlig 

på snodig vis to alen av 

samme stykke Hvordan 

det kan ha seg? Les blog-

gen og finn ut!!  
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”Hjernen er som 

en fallskjerm. Den 

fungerer best når 

den er åpen! ” 

  

Merete Nesset  

Begeistringer i Larvik 6.juni 

Aktiv vår!  

Begeistret årsmøte 26. april 
Årsmøter er vanligvis 

kjedelige greier, men ikke 

årsmøtene til etaten!! Vårt 

mål er at alle deltagerne 

skal gå hjem med full pott 

og smil i hjertet! Vi kryd-

rer med fart og moro, og 

legger fokuset i å inspire-

re, glede og gi godt med 

drivstoff til begeistrings-

tanken. Årets møte går av 

stabelen på  Ski kino tors-

dag 26 april kl. 1900. Vi 

prøver på en ny variant og 

har felles møte for Ås og 

Ski. Årets inspirator er 

herlige og flotte Merete Nes-

set. Merete har levd med 

diagnosen bipolar lidelse i 

mange år, men er i dag helt 

frisk. I sitt foredrag vil hun 

fortelle om sin utrolige frisk-

reise, en reise som har ført 

henne ut på helt nye livsveier. 

Hun er en etterspurt fore-

dragsholder, samt motivator 

og ekspedisjonsguide for 

Team Meretes Metode. Her 

leder hun 30 spreke damer 

mot store mål som grenseritt 

og triatlon! Merete har vært 

gjest i aktualitetsprogrammet 

Trude på TV2. Hun er interv-

juet av en rekke magasiner og 

aviser, og i 2011 ble hun no-

minert til  prisen ”Årets mo-

digste kvinne” av kvinnemaga-

sinet Tara. Meretes ubestridte 

drivkraft er begeistring, en 

begeistring så smittende, le-

vende og åpen at du får sprett 

i hårtuppene av å lytte til 

henne! Gled deg!  

Tid: 26. april kl. 1900 

Sted: Ski kino 

Billettpris . Gratis for med-

lemmer. Ikke-medlemmer: 

150,- 

Mer info årsmøteinnkallelsen.  

Ski Begeistringsetat avvik-

let jubelstuss i gågata 10. mars 

i forbindelse med sentrums-

foreningens årlige skirenn. 

Det var fantastisk vær og 

stemning, og de unge skilø-

perne varmet opp med boo-

gie og rompevrikk. Neste 

stuss blir en våryr brostein-

stuss i slutten av mai. Mer info 

kommer!! 

Ås Begeistringsetat forplik-

tet seg til å jobbe for vinneren 

av drømmevalget som ble 

avviklet i Nordby 2010, og det 

har resulterte i etableringen 

av foreningen Breivolls Ven-

ner. Foreningen vil jobbe for 

skape en fellesskapsarena på 

Breivoll gård. Søndag 4. mars 

avviklet vi vårt første arrange-

ment på Breivoll som ble 

besøkt av over 400 stk.  

14. april reiser Begeistrings-

departementet på snekker-

seminar i skjærgården der vi 

skal utvikle 1-2-3 slik gjør du 

det! (Oppstartpakker for 

gryende etater! ) Flere kom-

muner vil ha oss, derfor må vi 

utvikle materiell som gjør det 

lett å starte opp. Interessert i 

å starte der du bor? Ring 

Rikke på tlf: 40 24 00 30 

grammet var spekkfult av 

dyktige, engasjerte og mor-

somme foredragsholdere. Vi 

lo og gråt om hverandre, og 

kom hjem med ryggsekken full 

av ideer og herligheter. Noe 

av det resulterte i inspira-

sjonskvelden vi avviklet med 

Pellegrino Riccardi høsten 

2011— en del annet vil resul-

tere i ganske mye moro etter-

hvert ,men først ...må det 

kokes ferdig. Vi kommer der-

for nærmere tilbake til det, 

MEN inntil da: Hold av 6. juni 

i kalenderen!! Dette er nemlig 

datoen for årets Begeistring-

er! I år er det Kari Slaatsveen 

og Espen Beranek Holm som 

er konfransierer, Programmet 

er ikke helt klart, men en 

foredragsholder har allerede 

signert inn, nemlig Mia Tørn-

blom. For mer informasjon se 

nettsidene:  www. Begeist-

ringer.no 

I fjor våres reiste en ørliten 

delegasjon Begeistringsetatere 

til Larvik Arena for å delta på 

den årlige konferansen Begeist-

ringer. Denne konferansen er 

et samarbeidsprosjekt mellom 

partene i arbeidslivet og myn-

dighetene, der målet er et 

mer inkluderende arbeidsliv. 

Arrangørene ville at glede, 

humor, begeistring og glød 

skulle prege dagen og det 

klarte de til det fulle!! Pro-

E T A T L I V !   

 

Grilling, natursti og 

moro på Breivoll!! 


