DA- Historien 1999-2006
28.11.99
· Det første ordinære Næroset Tinget
avholdes på Nærvang. Regjeringen Bakke (Georg) tiltrer.
28.11.99
· Statsobligasjoner
andelsbrev á kr. 100 selges - ca 130 tilsammen
05.12.99
· Julegrantenning
- regjeringens aller første, spede tiltak, i sentrum
1999
· Visnings-busstur
Det gjennomføres busstur gjennom bygda for aktuelle tomtekjøpere.
2000
· Internettsida www.lucky-naeroset.net
Har hatt økende trafikk helt fra starten, flere hundretusen treff

2000
· LN-logoen
tegnet etter konkurranse blant unga på skolen (Martin Lorentzen vant)

28.11.00
· Næroset-Tinget
Det andre, 110 stk, vedtak: Vi skal ha det moro.
sangen "Med liv og lyst for Fagernes" urframføres av barnekoret v/Fagernes skole (mel. Per
Lunde, tekst HC Medlien), "Dalenskaperna" fra Sverige deltar

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 · LykketrøllParken
påbegynt sommeren 2000 - fortsatt i utvikling. Offisell åpnet Komframsen 2002. Spesiell takk
til Glommen og Lågen Brukseierforening og Helge Vestheim. Beplantet v/ Nordre Ringsaker
Hagelag.

2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 · Helseministeren
"helser" på nye innflyttere med Lucky-piller, Næ-rose, prøveabonnement Ringsaker Blad.
Departementet har holdt det gående i alle år - nærmere hundre personer er tatt i mot.
2001
· Skateboard-ramp
Næroset-ungdommer - inspirert av LN's Anne Lerfald, vinner nasjonal konkurranse og
premieres med ny ramp, satt opp ved skolen.

2001
· Brosjyre
Til alle husstander + alle innflyttere.

2001
· Kan-kan undersøkelse
- den første, ca 130 husstander av 450 svarer på spm om hva de kan/vil

2001
· Kanaløya
ryddes av Falken 4H m.fl.
2001
· LN-smykker
Lene Jægersborg designer og produserer "lykketrøll-smykket" til salg fra regjeringen

28.11.01
· Næroset-Tinget
Det tredje, 90 stk, vedtak: Vi skal ha det moro så lenge vi vil - og det vil vi.

11.06.02
· Olsens Plass
Nyåpnet rasteplass åpner etter STOR dugnadsinnsats, benk og grønn plen

11.06.02
· Info-tavle
Plassert på Olsens Plass, avduket av statsministeren, karikaturtegning av fristaten v/ Einsten,
diverse faktainfo om LN, skolen m.m
11.06.02
· Underjordisk flyplass
Lucky Næroset UnAirport åpnes av info.dir. Gardermoen Lufthavn; Jo Kobro, på Fandens
fødselsdag. Produsert av Moelven Limtre. Fristatens fremste hørverdighet. Flyplassdir. Dan
Cato Olsen

11.06.02
· Det magiske mjøssenter
Markerer midtpunktet mellom Gjøvik, Hamar og Lillehammer (22 km), skilt mot Kluftmosvea,
Kinde, Baardsetbakken (3,5 km), New York, Karachi, Ndele (5750 km). Formidabel innsats av
Per Ove Olsen og Jan Erik Aspeslåen,

24.08.02
· Komframsen - 1
Tema VANN, en mengde vannvittige aktiviteter i og utenom sentrum / Vasseland,
LykketrøllParken åpnes offisielt, 6-700 publikummere! Utstilling på Nærvang av lokale
kunstnere m-m.

24.08.02
· Fontene
Innviklingsminister Kjell har bygget og satt opp fontene i Kanaldammen, innvies i magisk
stemning m/lys, laser og musikk for over 300 publikummere kl. 22.22 under bygdefesten på
Nærvang

24.08.02
· Vasshjulet
Moelv Omegn Verneforening plasserer gammelt vasshjul fra Moelva i LykketrøllParken, lokal
dugnad setter opp flott overbygg.
24.08.02
· Negaknekker'n
Innviklingsminister Kjell Sønsteby bruker hele sommerferien sin på å bygge verdens eneste
maskin som overfører positiv kraft til negative personer. Introdusert/demonstrert på
Komframsen.
24.08.02
· Blomsterveien
Kan-kan minister Gunn Tone organiserer oppsetting av 33 blomsterampler gjennom hele
staten fra Krokengflåa til Arneberg. Har blitt satt opp hvert år siden 2002, vannes av lokale
beboere.

24.08.02
· Støtteborgerskap
Tom Åge Myhren, Moelvs fremste LN-ambassadør og frontkjemper, sikrer seg fristatens første
støtteborgerskap - flere er solgt gjennom årene
28.11.02
· Næroset-Tinget
Det fjerde, 130 stk, vi tapper vår første luftflaske.
03.01.03
· TV-opptak for Singapore
Kunstneren Einstein Kristiansen (opprinnelig fra Østfold) filmer i badestamp og lager iosoporskulptur i LN, i minus 33 grader (!). Sendt for 300 (!) millioner seere i TV-program i Sør-ØstAsia. NB! Nytt opptak sommeren 2004, "traktorpuling" (!) på Ring.

13.01.03
· Norsk Juletremuseum
Historiens første katt-wålk på Gamlebrua, stor lokal oppslutning, 15 trær inn i NJM på Kvisla
Mølle, herav statsmin. Bondevik og flere kjendiser (Viggo Sandvik, Sigbj. Johnsen, Anders
Prest m.fl. julegrantenning, oppslag i store riksmedia. Innsamling gjennomført i 2003, 2004,
2005. SISTE: pålagt stengt av brannmester i Ringsaker.
Januar 03
· Politikermøte
Inviterte lokale politikere til møte på Nærvang
vinter 2003
· Liv & Lyst salen
Gamle Sangersalen på Nærvang pusses opp til fargerikt møterom, bekostet og leid av
U8/HCM, til bruk for LN og lokale lag/foreninger etter avtale.

06.02.03
· Gjøvik-avtalen
Topp-møte i De utenkte tankers tårn med ordfører/ ledere i Gjøvik kommune; formål kulturell
moro og annen utveksling. Fagerneselever med vakthold.
vinteren 2003
· Kan-kan undersøkelse
Den andre undersøkelsen til alle husstander, kun 10 svar denne gang.

15-16. mars 2003
· BygdeBegeistringsSeminar
90 personer fra bygdemiljøer over "hele landet" samlet for idé- og inspirasjon i 2 dager på
Nærvang. Støttes av KommunalDept/Fylkeskomm.
05 - 07. mars 2003
· Nærvang-seminarer
Norges Bygdeungdomslag (viaFantasia-kurs) blir de første av MANGE som gjennom årene har
benyttet Nærvang til kurs- og møteopplevelser. Arrangeres av U8.
13.05.03
· Ministerbesøk
Samferdselsminister Thorhild Skogsholm besøker LN og Den underjordiske flyplassen, via
Venstre
sommeren 2003
· Den Jordiske Freds Plass
Naturområde bak Nærvang ryddes for brask, kvist, tennung m.m. og følgende LN-fasiliterer
åpnes for deltakere i ulike arrangement i LN :
* Gråsteinkosing
* Maursafari
* Meitemark - lytting
* Hengekøyeskogen
* Stubbestussing
* Kontorlandskap ( innviet av landbruksmin. Lars Sponheim )
sommeren 2003
· CD-plate
Plata "Neafor Næra" spilles inn i LN, humor og sang, selges til inntekt for LN
august 2003
· Nasjonalsang LN
Jarle Kristoffersen setter melodi på HCM's tekst, innsunget av Hanne Medien, urfremført
Komframsen 2003, med på CD'n vår
august 2003
· Verdenstavla
På Olsens Plass, åpnes av ungdomsminister Renate Fjeld, produsert av Innviklings-Kjell og Per
Ove Olsen, skal synliggjøre alle steder i verden med LN-skilt når målet om 100 skilt er nådd.

23. august 2003
· Komframsen - 2
Tema: LUFT. Åpnes med Bergpreken fra Amblisberget, Air av Bach med organist Roger
Andreassen, nasjonalsang m.m. hørtes i hele Moelv og helt opp til Bokrudstad.
Statsministeren giftet seg med sin Kari. Luftslott bygges, fly med LN-seil og fallskjermhopper
ned på idrettsplassen, en mengde luft-tullete aktiviteter i Luftrommet, bl.a. demo av
Lufttapperiet (Kjell, igjen!). Utstilling på Nærvang av lokale kunstnere m.m.m. Lucky Fest på
Nærvang, Lucky Lips med konsert i Lykketrøll-Parken kl. 22.22.
23. august 2003
· Næroset Trøllet
En gedigen innsats av Enok, Jon, Helge og Jan Erik resulterte i det 5 meter høye stein- &
støyp trollet plassert mellom broene i sentrum. Arne Magnus Vestheim avduker barnas snille
trøll i parken.
31.8 - 6.9. 2003
· Malaysia-ekspedisjonen
Delegasjon på 15 personer drar for egen regning til
Malaysia for å sette opp det første skiltet som viser avstanden til LN (9910 km - tekst: Tapak
untuk dijual / ledige tomter). KOLOSSAL tur med ENORM markedsverdi. TV2 filmer, møter
kultur-minister og statsminister i Malayasia, over 12 mill TV-seere følger Showet som dekker
nasjonaldags-feiringen, med 15 nærosinger i front (!!). Skilt plassert på Langkawi, med repr.
for Parlamentet, ordførere m.fl.

26 - 28/ 10 2003
· Lucky 4H-revy
Falken 4H med 3 fulle hus i Moelv Kulturhus, tema er Lucky Næroset, kjemperespons, høy
kvalitet.
28.11.03
· Næroset-Tinget
Det femte, 90 stk, ideen om Lucky School lanseres med ass. fra Lise Marie Mørkved,
Høylandet.
Høsten 2003
· Bli-kjent-møte
for ny-innflyttere på Nærvang, ingen oppmøte.....
1. nyttårsdag 2004
· Statsmin. nyttårstale
Kjell Magne Bondevik bruker 47 sekunder og 94 ord i sin nyttårstale til det norske folk for å
skryte av Næroset. Helseministeren nevnes spesielt. Det desiderte mediemessige høydepunkt
i LN-historien.
13.12.03
· Bakedag på skolen
samarbeid
vinteren - vår - sommer - høst 2003
· TV2 dokumentar
Fra vinteren til senhøst 2003 fulgte et team fra TV2 mye av hendelsene i LN, endte opp i en
dokumentar sendt 14. desember 2003. Nasjonal oppmerksomhet, noen kritiske lokale oppslag
men MANGE positive henvendelser fra hele landet.

11.12.03
· Førpremierefest TV-dok
Stor galla-fest på Nærvang, med TV2 team m.fl., ordfører (første og eneste gang i LN....) - og folket.
Før-visning av filmen, mye moro!

23 - 24. januar 2003
· Lucky Stænd Øpp
Første forestilling på hovedscenen Chat Colør (Nærvang), arr. er U8. Fire fulle hus, stor stemning.
Nærvang har fått en ny inntektskilde. Denne uka (16 - 18. juni 2006) arrangeres 38. forestilling med
10. ensemble, over 6200 publikummere hittil.
11.02.04
· OL-ilden 10 år
I samspill med Næroset IL markeres OL-ildens ferd gjennom Næroset i 1994; folk kommer med fakkel
til sentrum fra 5 innfartsveier. Seremoni i parken.
Vinteren 2004
· BygdeBegeistringsSeminar
Det andre BBS, ca 50 deltakere, samme form som sist. Støttet av KommunalDept/Fylkeskomm.,
mindre overskudd til LN.
april 2004
· Tomtefest
Vi markerer fire nye tomter hos Brandsrud i Ambli; tomtefest i anledning ny tomtefestelov.
Våren 2004
· Galleri Nærvang
Det gamle galleriet gjenåpnes, åpner for utvidet bruk av sal og scene, lyd og lys kontroll m.m.
Våren 2004
· Skilt i Moelv
Statens vegvesen godkjenner egen skiltløsning i Moelv, med avstand til LN (8 - 12 km).
Sommeren 2004
· Turistkontor i LN
I "Moen-huset" oppretter Gunn Tone historiens første turist-kontor i LN
Sommeren 2004
· LN Ambassade
Fristatens første "ambassade" åpnes i Nore og Uvdal kommune, Telemark (åpning v/ statsmin og
fantasimin. + ordfører N&U m.fl.).
Sommeren 2004
· Lucky Bla'
16 siders, tabliod avis i 4-farger gis ut til alle husstander, butikker m.m. Info om LN m.m.m.
2004
· Lucky Kraft
Nasjonalt samarbeidsprosjekt med Høylandet kommune startes, delfinansiert av Innovasjon Norge:
formål å utvikle næringsvirksomhet i LN basert på nyskaping/innovasjon. Hovedprosjektet avslås
finansiert og det hele må avvikles.

22. august 2004
· Komframsen - 3
Tema: JORD med en rekke crazy aktiviteter i Det Jordiske Riket, flere hundre deltakere, Lucky Fest på
Nærvang, musikkmoro i Parken kl. 22.22. Hovedsak: Innvielse av Lucky Leone-rommet i
LykketrøllParken - det første spadtak for skolen tas av Lise Marie og unger fra Fagernes, samtidig som
det spas i landsbyen Mabayo i Sierra Leone. Bistandsorg. PLAN er med oss.
Høsten 2004
· NÆ-prisen
Vår første pris ble oss til del på Vålerenga i Oslo, tildelt foreningen "Nøffs Venner" (flere kjente folk før
oss, Gunnar Stålsett bl.a. ): Kriterie: Godhet og snillhet i sitt miljø.
28.11.04
· Næroset Tinget
Det sjette, ca 80 stk. Fokus på dugnadsinnsatsen i fristaten, alle spurt - svar: ca 25.000 timer i år!
Vedtak: Vi skal gjøre det beste vi kænn - for nææn!.
Høsten 2004
· NÆ-prisen
Vår første pris ble oss til del på Vålerenga i Oslo, tildelt foreningen "Nøffs Venner" (flere kjente folk før
oss, Gunnar Stålset bl.a. )
31. januar 2005
· Åslaug Haga til LN
Senterpartiet la sitt nasjonale idé- og inspirasjons-seminar til LN. Stor PR-effekt for LN med resultat at
kommunalministeren (den samme Åslaug) nå vil komme tilbake for innspill til Distriktsmeldinga som
regjeringen skal legge fram i juni - kanskje på Innobygd i LN i juni (se egen sak lenger bak)
5. februar 2005
· Distriktsprisen
Ny pris! Under landsmøtet for Distriktet.no i Sykkylven mottar LN Distriktsprisen for 2005, en heder
for vår innsats for distriks- og bygdeNorge.
Påsken 2005
· Verdensrekord på plast
210 personer på ett stort plastflak seilte nedover bakkene i Natrudstilen på Sjusjøen til full TV2dekning en påskedag. Verdensrekord i antall personer på samme akeutstyr.
3. april 2005
· Lucky School
Etter ett års arbeid med innsamling og forberedelse er over og 11 personer fra LN-miljøet: Sierra
Leone ekspedisjonen - drar til Vest Afrika for å åpne skolen vi har finansiert (litt over 500.000 er
samlet inn av MU-ligaen (andeler á 5.000 kr + håndpenger fra folk i LN forøvrig, mange virksomheter,
kommuner utenom LN/Ringsaker).
Den 3. april avholdes en åpningsseremoni som ikke lar seg beskrive i ord - i et hav av GLEDE og
BEGEISTRING kan Kari Baardseth Mengshol, lærer ved Fagernes, klippe over båndet og Lucky School
er åpen for over 200 barn fra 7 landsbyer i området. LN-regjeringen spanderer landsbyfesten (2 mill.
leons = 4.000 kr.), ellers bekostes hele turen av private midler. DETTE ER DET ALLER STØRSTE VI
HAR GJORT - og det har minnet oss på hvor heldige vi er, hvorfor vi heter LUCKY Næroset.

11. april 2005
· BegeistRingen

Idé fra LN: en vakker ring i håndlaget sølv, designet av Sølvi Lunde (født i LN, nå i Mesnali) og Lene
Jægersborg, Moelv Gullsmedforretning, lanseres i BegeistRingsaker, på begeistRingbuss-tur i Nordre
Ringsaker. 11 ringer deles ut, nyhetsstoff på TV2 og direkte i Nitimen samme dag.
NB! BegeistRingen har på under ett år blitt nasjonalt kjent og brukes nå av såvel Stoltenberg og hans
regjeringsmedlemmer, som "vanlige" folk i øst, sør, nord og vest som er tildelt ringen av ulike givere
for sin evne til å begeistre sin omverden.
NB! BegeistRingen eies av en stiftelse med 11 enkeltpersoner/ildsjeler fra hele Ringsaker - overskudd
anvendes til flere begeistringstiltak.
Sommeren 2005
· Paviljongen
Falken 4H starter bygging av paviljong på Kanaløya, platting klart i høst, fullføres 2006 (vant ankesak
mot kommunen, håper på hjelp av flere i LN, 100.000 kroners prosjekt. Paviljongen er bygget for
fellesskapet i LN.
Sommeren 2005
· Spellplassen
En naturflott uteplass i Kanaldammen bygges - av Kjell og Tom, assistert av Helges gravemaskin.
Ypperlig for konserter og arr i LykketrøllParken.
Innvies offisielt under Komframsen.
NB! Strømskap fastmontert, betalt av LN.
mai 2005
· Lucky School kveld
For et fullsatt Nærvang vises film og bilder fra LS, gripende sterke scener fra en tur som vil være et
minne for livet - om GODHET og GLEDE. Film på DVD er produsert. Stor pressedekning.
2002 - 2003 - 2004 - 2005
· Næroset Båt- og fritids-forening
Stiftet 18. mai 2002 (ikke et LN-tiltak men inspirert av naturminister Bjørn Jevne). Har de siste årene
gjort en fenomenal innsats og bygget brygge, festplass, grøntareal - og nå i 2005: sørget for
finansiering (LN-bidrag: 15.000) av 2 limtre broer som forbinder sentrum med Båthavna.
11. juni 2005
· Norsk Trillebårfestival
Et annet navn på dugnad: 22 trillebårer og flere med hakke, rive, spade (ca 40) laget på rekordtid
handicap-fremkommelig vei mellom broene til Kanaløya. Parade gjennom sentrum, MYE moro. NB! Vi
inviterte asylmottaket i Moelv og 6 gutter fra "Mottaket" i Moelv stilte med bredt smil og stor innsats.
17. august 2005
· Kommunestyret i RK
Som eneste "fremmedelement" fikk LN en time under kommunestyremøtet i Ringsaker til å presentere
hva vi står for, vil og har utrettet.
NB! Nå den 20. febr. skal vi ha tilsvarende presentasjon for Fylkestinget. Hadde i januar for
Vikingelauget (alle de største bedriftene på Hedemarken): resultat: fikk spontant 50.000 kr til
InnoBygd. Sist fredag: HC holdt lucky-inspirert motivasjonsforedrag for 50 nyutnevnte ambassadører
for Hamar-regionen (HC og datter Hanne fra LN er selv med blant ambassadørene).

27. august 2005
· Komframsen - 4
Tema: ILD - og minst like mye moro og tullete galskap som tidligere år. Spellplassen døpes og innvies
av 32 asylanter fra Moelv og Furnes, synger og lager rytmeorkester. Rekordmange utstillere. Visjonen
"Vi brenn for ei ny tid i Næroset" lanseres, presentert under magisk lys og musikk i LykketrøllParken

om kvelden, kl. 22.22. Daniel Marken med spes. komponert musikk, HC leser "En tale til lyset - i
mørket".
Høsten 2005
· Lucky forEldre
Under Komframsen presenteres bordmodell for boligutbygging i LN. BoligPartner har vært på befaring
og er positive til å gå i gang i LN, om forholdene klargjøres. Regjeringen vil gjøre sitt beste for å
kunne komme i gang sommeren 06. Spesielt tilrettelagt konsept for tre-generasjons-løsning med Eldre
som hovedressurs.
September 2005
· BygdebegeistringsSeminar
Det tredje, men kun 15 deltakere. Blir for kostbart uten off. støtte - nytt konsept må utvikles.
SISTE NYTT: InnoBygd 2006 (16 - 17. juni) - et nasjonalt hovedarrangement for distrikts-Norge,
planlagt i LN årlig.
November 2005
· Folkeopplysningsprisen
Vår tredje, og største, pris. Tildelt av Voksen-opplysningsforbundet i Norge for internasjonalt,
humanitært arbeid (Lucky School). Mottatt av en delegasjon under stor bankett på Oslo Plaza.
28.11.05
· Næroset Tinget
Det sjuende. 70 stk. Presenterte visjonsbilder mot 2009 + kavalkade over avsluttet år, som vanlig.
Flere nyinnflytede denne gang. Akklamasjons-vedtak: Nærvang skal, ila 2006, bli Norges mest omtalte
og benyttede grendehus.
Søndag 29. jan 2006
· Søndags Dagbladet
"Bygda med det rare i" får 7 helsider i Søndags-Dagbladet.
Søndag 29. jan 2006
· Lucky Luft / Håndball EM
Landslagstrener Gunnar Pettersen bruker ei flaske med Lucky Luft som motivasjon for landslagsgutta i
avgjørende EM-kamp mot Portugal (i Sveits), roper "Lucky Næroset!!" i kamp og studio etterpå.
9. febr. 2006
· Go'morgen Norge TV2
Fantasiminister HC og pressetalsmann for Innvikl. Dept, Bjørn Kleiven, får 9 minutter i God Morgen
Norge pga Lucky luft og HC's bok.

Lørdag 18. febr 2006
∙ Magasinet TV2
Nok et TV2 innslag fra LN i innslag om Bergensdame som lot seg begeistre over HC's bok og
Begeistringen så hun nå starter Begeistringens år i hjembyen. Sendes etter TV2 nyhetene lørd.kveld.

. Fredag 16. - lørdag 17. juni 2006
· InnoBygd 2006
LN-regjeringen, i samarbeid med U8, vil i år erstatte Bygdebegeistringsseminaret med et betydelig
større, nasjonalt arrangement kalt InnoBygd. InnoBygd skal være bygde-Norges svar på Innotown som i
mange år har vært Norges største internasjonale nyskapingskongress, i Ålesund. Vi håper og tror på mer
enn 3-500 deltakere fra hele landet, som i 2 dager skal oppleve inspirasjon, nytte og kunnskap for å
bedrive bygdeutvikling på sitt hjemsted. En lang rekke foredragsholdere, kurs, work-shops, underholdning, fantasi, galskap og moro - i og rundt Næroset sentrum. Nærmere detaljer når alt er avklart men målet er å bygge opp et årlig arrangement som gir betydelig omsetning til lokalt næringsliv - og
glede og moro for befolkningen - pluss ytterligere styrker miljø og profil som landets ledende bygdeutviklings-senter.
Komframsen (alltid siste helga i august, i år for 5. gang 26. aug) skal fortsatt være lokalbefolkningens
gledes-dag. Innobygd mest for tilreisende.

ANDRE

Lucky TILTAK / Lucky EFFEKT

FRA 2003 · Skiltaksjonen - verden
Pr. d.d. har vi 51 LN-skilt utplassert over verden, i alle verdensdeler, som viser vei til Fantasiens fristed i
LN (herav ca 10 med teksten : ledige tomter) - tekstet på det lokale språket. MÅLET er 100 skilt - så
kjære dere som skal på tur: meld fra til oss så greier vi dette i år! Se på våre hjemmesider hvor vi har
skilt i dag.
FRA 2003 · Skilt i Norge
Det er flere og flere i Norge som også ønsker satt opp skilt mot LN (fantastisk, egentlig!!) - nå sist
JULENISSEN på Savalen (!). En mann har også, helt uten videre, satt opp et LN-skilt på toppen av
Hallingskarven (!!). Beklageligvis har vi ikke hatt kapasitet og økonomi til å følge opp alle henvendelser,
men håper å få prioritert framover.
Annet ferskt eksempel: På NAF's nye testestasjon på Gjøvik ble det nå i januar satt opp skilt til LN's
underjordiske flyplass, og vi fikk med skilt som skal peke mot deres; verdens eneste underjordiske
testestasjon (!).
FRA 2000 · Tomte-aksjonen
Regjerigens tomtegubber har siden starten jobbet med å utvikle / drive fram tomter og husbygging i LN.
Vi har ikke lykkes med mange men håper nå at det løsner til våren. Se Lucky for Eldre! MÅLET er større
boligfelt og dermed vann- og kloakk til Næroset.
FRA 2001 · LykkeLigaen
I noen år har vi fått penger fra lokalt næringsliv. Det håper vi også kan fortsette ei stund til - men vi har
ikke vært flinke nok til å følge opp jevnlig. takk til Kiwi Harby, RingAlm Tre, Ringsaker Almenning,
Hedmark Bilsenter, John Kåshagen, Helge Vestheim, DnB NOR, Glåmmen og Lågen brukseierforening
m.fl.
Må også nevne avtalen med selskapet U8 (HCM sitt) som overfører prosenter av inntekter fra
foredragene rundt i landet, tils. over 100.000 til statskassa de siste par årene.
FRA 1999 · Skolesamarbeidet
Årlig gjennomføres små og større samspill med skolen/FAU. Eks. arbeidet med gang- og sykkelvei,
skrivehistorier med elevene, snø- og is-skulpturering, servering BBS, NærosTinget m.m.
FRA 1999 · PRESSE / PR / MEDIA

Det er vel knapt noen bygdesamfunn i Norge som har hatt så utrolig mange positive mediaoppslag som
Lucky Næroset. Vi har mistet oversikten forlengst men vet at minst 250 avissider er blitt fylt opp, mange
i riksmedia. I tillegg kommer radio og TV-innslag (bl.a. for over 12 millioner under nasjonaldagsfeiringen
i Malaysia!!). Le Figaro, Frankrikes største avis, er blant de spesielle media som har viet spalteplass på
LN.
FRA 2003 · FOREDRAG /arrangement

Gjennom U8 er holdt en mengde foredrag om LN-historien landet rundt i alle "mulige" fora og for
allskens virksomheter på høyeste nivå. MANGE kommuner og regioner har møtt LN og vi vil påstå at
kjennskapen om fristaten - og begeistringen for det hele - er godt kjent over hele landet. Vi kunne ha
skrevet ei laaaaaang liste. I avisa Nationen er vi, sammen med Høylandet, flere ganger trukket fram som
de beste eksempler på positiv tenkning og handling for lokalsamfunns-utvikling i Norge. Misunnelsen og
Janteloven begynner nå å merkes...... - både på hjemme- og bortebane....
Men på hjemmebane sørger i allefall etterspørselen til økende omsetning og sysselsetting for lokalt
næringsliv. Ukentlig har vi besøk fra nær og fjern. Se senere avsnitt.

FRA 2006 · Johann Olav Koss
Gjennom hans verdensomspennende org. Right to Play vil det bli anvendt fantasi-øvelser fra LN/
viaFantasia blant barn i verdens mest vanskeligstilte områder. Koss var i LN nå i januar og vi skal knytte
ytterligere kontakt med RTP.
FRA 2005 · Rolvsøy i Finnmark
Det lille øysamfunnet Rolvsøy lengst nord i havgapet utenfor Finnmark ønsker å la seg adoptere (!!) av
LN. Vår egen Tom Åge Myhren har vært der for begeistring, i april kommer de på gjenvisitt da
skolebarna skal på tur til Island.

2005
· Mastergrad om LS/LN
Anne Cathrine Hansen, Skien, skrev i fjor høst mastergradsoppgave om Lucky School i sitt studie på
Universitetet i Oslo. Flere andre har også skrevet studieoppgaver om LN.
Høsten 2005
· Nominasjon
LN ble en av 4 nominerte til Årets Markedsfører på Hedemarken (øvrige var bl.a. Storhamar, Ham-Kam Storhamar vant).
PR. D.D.
· Næringsetablering
11 personer har nå sin hovedinntekt som direkte resultat av LN-satsingen. U8 med 7, Lucky Mat-miljøet
med 4 (inkl. Aamodts/Hygga). Sum årsverk for denne "verden" er 13-14.
Og trolig har Kiwi Harby en bra omsetningsøkning pga LN-trafikken. I tillegg kommer overnatting,
transport m.m. for nærregionen verdt flere hundre tusen pr. år.
PR. D.D.
· Nærvang
Takket være kjempeøkning i aktivitet og omsetning for forsamlingshuset Nærvang, og suverene folk i
kretsen til å ta seg av utbyggingsprosjektet, kunne AL Nærvang satse på nytt kjøkken, utvidet leilighet
m.m.. Huset er nå trolig ett av landets best utstyrte forsamlingshus. Kafé på Nærvang v/ nye økonomer
Jan Arne og Kari / Lucky Mat gjenoppstod i 2005, stor trafikk.
Tidligere har skolen, LN, U8 og Nærvang selv spleiset på permanent lydanlegg til 30.000, nå sist
lysanlegg for 15.000 (spleis skolen, U8, LN).
Febr - mars 2006
· Kan-kan aksjon
For 3. gang spør vi alle i fristaten om hva vi vil, kan og har lyst til å være med på. Denne gang i
samarbeid med Næroset IL, Brufoss IL, Næroset Båt og fritidsforening, Falken 4H og FAU ved skolen.
Responsen herifra vil ha stor betydning for hva vi kan utrette framover - til felles glede og nytte.

PR. D.D.
· Fagernes skole
Vi kan vel ikke påstå at "skolen er reddet" men ett er i allefall sikkert: elevtallet øker, optimismen er stor
og faren for nedleggelse er i allefall redusert siden LN-ideen oppstod i 1999..... Så nå gjelder det bare å
fortsette! Regjeringen har visjonære planer for fortsatt drift fram til 2009.

MEDIEOPPMERKSOMHET
•
•
•
•

TV dokumentar (TV2 sendte 15. des. 2003 i programmet Dok2 en reportasje om LN, basert på opptak
fra høsten 2002 fram t.o.m. Malaysia-turen.
Flere TV-opptreden fra andre begivenheter (NJM, underjordisk flyplass m.m.), samt direktesendt til 1012 millioner under nasjonaldagfeiring i Malaysia.
Aviser, blad og magasiner har viet massevis av sider om og med LN. Vårt originalarkiv viser godt over
100 helsider tabloid,
flere nasjonale publikasjoner.
Einstein (produsent av TV serien ”Cows & crayoons”, vises for millioner i Østen, spes. Singapore), har
ved 2 anledninger laget humor-kunst scener fra LN (bade-maling i minus 33 kuldegrader, og
traktorpuling med Jane & John Deere)

ANNEN MARKEDSFØRING
•

Foredrag om LN historien har blitt framført (oppdrag Lucky Opplevelser) i en lang rekke arrangementer
(mange i LN) siden våren 2003, herav for flere større bedrifter, kommunale – og fylkesvise for a,
konferanser etc. Kjemperespons!!

•

ViaFantasia har fortalt historien om LN i mange ulike fora landet rundt, som det beste eksempel på
reell bruk av verdiene humor, fantasi, galskap og mot.

Hjemmesiden www.lucky-naeroset.net har hatt en utrolig stigning i antall treff, og passerte for 2003 samlet +
350.000 (!!!)

