
 

 

ÅRSBERETNING 2022          
Breivolls Venner 

Breivolls venners formål er å styrke og utvikle Breivoll gård og friområde som en 
fellesskapsarena, samt sikre tilgang for allmennheten.  



 
 
Innledning 
I fjorårets årsmelding skrev vi om vår målsetning om at Begeistringens hus skulle åpnes i løpet 
av sommeren 2022. Etter hvert ble målet forskjøvet til september, og siden jul og nyttår. 
Forsinkelser kommer i mange forkledninger, og vi har etterhvert erfart de fleste av dem. Vi 
skriver nå mars 2023 og først nå kan vi si at huset endelig så og si er klart. Det gjenstår kun noe 
småplukk og en brukstillatelse…  også kan vi straks åpne dørene. Svært mange har vært i sving 
for å komme i mål; Elever fra Vestby videregående skole, dugnadsgruppa til DNT, andre 
engasjerte frivillige, DNT Oslo og omegn, samt styret til Breivolls Venner. I tillegg har vi mottatt 
uvurderlig økonomisk støtte fra ulike ordninger og støttespillere. En stor takk rettes til alle 
involverte! En ekstra stor takk til vår egen nestleder og prosjektleder for Begeistringens hus – 
Hans Erik Lerkelund. Han har nedlagt hundrevis av timer av egen fritid for å få huset i havn. Uten 
han ved roret hadde dette rett og slett ikke gått. Å realisere Begeistringens hus var vår største 
oppgave også i 2022 men St.Hans, Begeistringens dag og lysnisseverksted har også stått på 
blokka.  Nå ser vi frem til et 2023 der vi kan skru opp aktivitetsnivået fra «eget hus» og i enda 
større grad bidra inn til vårt formål om Breivoll gård og friområde som en inkluderende og raus 
fellesskapsarena for folket. 
 
Organisasjon  
Styret 2022 
Leder: Rikke Soligard  
Nestleder: Hans Erik Lerkelund  
Styremedlem: Mette Ryen  
Styremedlem: Vicki Tettum 
Styremedlem: Ingrid Skogseth  
Styremedlem: Lena Holm Berndtsson 
 
Det har vært avholdt 11 styremøter.  



 
 
 
Medlemmer 
Pr. 31.12.22 hadde vi 142 medlemskap fordelt på 84 enkeltmedlemskap og 57 
familiemedlemskap. Det er en liten nedgang fra 2021. Siden 2017 har vi brukt sendregning.no 
som faktureringssystem. Alle som ikke har betalt etter å ha blitt purret er blitt slettet som 
medlemmer.  
 
Økonomi 
Pr 31.12.22 hadde vi en egenkapital på kr. 172.071,-. Dette er i tillegg til 1,2 millioner som er 
avsatt som bidrag inn i oppussingen av Begeistringens Hus som er et samarbeid med DNT Oslo 
og Omegn. Årsregnskapet viser et driftsresultat for 2022 på kr 422.234,-. Mesteparten av dette 
er tilskudd til Begeistringens Hus fra Gjensidigestiftelsen på 300.000,-. I tillegg kommer 50.000,- 
fra Sparebankstiftelsen, medlemskontingenter,  grasrotandeler og store og små gaver fra 
medlemmer.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Begeistringens hus 
Begeistringens Hus skal bli et samlingssted for lokale lag og foreninger – et kraftsenter for 
frivillighet og engasjement på Breivoll gård. Dette huset blir en viktig brikke i puslespillet for å 
realisere Breivoll gård som en felleskapsarena for befolkningen. Breivolls Venner har tatt på seg 
ansvaret for å realisere dette. Renoveringen av Begeistringens Hus har vært den viktigste 
oppgaven for Breivolls Venner, også i 2022. Huset ble i løpet av året nesten ferdig, og klart til og 
tas i bruk. 
 
Samarbeidet med Vestby vgs. har fungert godt, og elevene har gjort en fantastisk innsats 
gjennom hele året. Snekkerelevene ble nesten ferdig med alt panel i tak og vegger, samt lister 
rundt alle vinduer. Rørleggerelevene har blant annet lagt opp vannbåren varme i alle rom, satt 
opp og koblet varmesentral, montert og koblet til toaletter og koblet til kjøkkenet. 
Murerelevene har blant annet lagt fliser i inngangspartiet. 
 
Da snekkerelevene ga seg til sommeren, gjenstod det blant annet å sparkle, pusse og male 
gipsplater på toaletter/gang/teknisk rom, legge laminatgulv, sette inn dører, legge tak- og 
gulvlister. Dette er stort sett gjort på dugnad. På slutten av året kom også kjøkkenet på plass. 
Huset var i 2022 ikke helt fullfinansiert. Det har derfor vært jobbet med diverse søknaden for å 
skaffe nok penger Det har ført til støtte, blant annet fra Sparebankstiftelsen og 
Gjensidigestiftelsen.  
 
Samarbeidet om huset med DNT Oslo og Omegn har også fungert godt og Breivolls Venner har 
hatt flere møter med dem i løpet av året. Vi har nedsatt en prosjektgruppe for Begeistringens 

Nå Før 



hus der vi også har med representanter fra Ås turlag og Fri:tid.  Huset vil bli ferdigstilt og tatt i 
bruk i løpet av våren 2023.  
 

 

St. Hans 

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med Kiwanis Club Ski. St. Hans-komiteen har bestått 
av tre medlemmer fra Breivolls Venner- Vicki Tettum, Ingrid Skogseth og Mette Ryen, samt tre 
medlemmer fra Kiwanis Club Ski. Breivolls Venner har hatt lederen, samt regnskaps- og 
faktureringsansvaret. Etter oppstartsmøtet i februar har komiteen hatt jevnlige 
planleggingsmøter første halvår.   
 
Gjennomføringen  
I 2022 sluttet vi med programbladet som ble distribuert i Ås og Ski. Både annonsesalget og 
distribuering var tidkrevende, trykkekostnadene var høye. Komiteen innførte i stedet salg av 
sponsorplasser. Sponsorene ble vist i programmet og på nettsidene. Dette har forenklet 
arbeidet med å sørge for inntekter som dekker våre faste utgifter. 
Det ble dessverre noen humper i veien kort tid før St. Hans. Breivoll er et statlig friområde, og 
søknadsprosessen for arrangementet var endret uten at vi hadde fått informasjon om dette. 
Innskjerping av regler og ny søknadsprosess medførte at det ble en liten fare for at vi måtte 
avlyse arrangementet. Med god støtte fra Ås Kommune og Viken fylkeskommune fikk vi 
heldigvis de nødvendige tillatelser. Endringen har bla. medført at vi mistet muligheten til å ta 
parkeringsgebyr, som ble et stort tap i våre inntekter for 2022. 
 
St. Hans er et omfattende arrangement med et mannskapsbehov på rundt 40-50 personer. 
Disse kommer ikke av seg selv. Sanitetskvinnene i Nordby påtok seg også i 2022 å ta ansvar for 
loddboden, noe som hjalp oss godt. Nye løsninger for å engasjere frivillige krefter må på plass i 



forkant av St.Hans 2023, for det er rett og slett ikke mulig å gjennomføre godt uten at disse 
kommer på plass.  
 
Til tross for sol og godvær, ble det utover ettermiddagen såpass kraftig vind at brannvesenet la 
ned bålforbud. For andre gang i arrangementets historie ble det ikke St. Hans-bål. Til tross for 
manglende St. Hans-bål var det allikevel god stemning. 
Det var meget godt oppmøte og stor aktivitet både foran scenen og på de ulike lekestasjonene. 
Matsalget gikk så godt at vi måtte fylle opp beholdningen av pølser og burgere flere ganger i 
løpet av dagen. Frivillige stod på fra morgen til kveld både i loddboder, i riggeteam, på lekene og 
bak serveringsdisken. Det er ikke fritt for at arbeidsbelastningen for enkelte ble stor og vi skulle 
inderlig gjerne hatt flere på plass så det ble litt mindre på hver enkelt. Vi håper vi klarer å løse 
dette bedre i 2023.  
 
Totalt overskudd fra St. Hans arrangementet utgjorde kr 55 902,- noe som gav et overskudd til 
Breivolls Venner på kr 27 951,- da overskuddet deles 50/50 mellom Breivolls Venner og Kiwanis 
Club Ski. 
 

 
Andre aktiviteter 

2022 var frivillighetens år. På vårparten ble vi kontaktet av Ås kommune som ville ha oss med på 
laget for å arrangere en festdag Breivoll 4. september til ære for kommunes frivilligapparat. Fra 
scenen ble det levert både godord, festtaler og fengende kulturinnslag, og alle kommunens 
lag/foreninger ble invitert til å boltre seg med stands og aktiviteter. Det ble også visning av 
Begeistringens hus og det var stor entusiasme å spore hos alle som tok turen innom!  

Lørdagen i forkant, 3. september, arrangerte vi «Natt i naturen» i forbindelse med friluftslivets 
uke. Vi inviterte til overnatting under åpen himmel på vårt vakre friområde. Et og annet telt 
dukket opp, men langt færre deltakere enn tidligere år.  



I desember arrangerte vi, tradisjonen tro, lykteverksted i peisstua på sovehuset. Både barn og 
voksne tok turen innom til både eventyrstund og lyktelaging. Et hyggelig og svært stemningsfylt 
arrangement, der flere av lyktemakerne lovet å lyse opp i eget lokalsamfunn hele desember 
gjennom.  

 
Vinterbro, 08.03.2023 
Rikke Soligard /S/ … Ingrid Skogseth /S/ … Vicki Tettum /S/ ... Hans Erik Lerkelund /S/ 
Mette Ryen /S/ … Lena Holm Berndtsson /S/ 
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