Velkommen til elevstevne på
BAKKETUN 12. – 14.08.22

2. — 14. august 2022
PROGRAM
(Åpning av elevstevnet er lørdags morgen, men du er velkommen til kveldsmat fredag)
Fredag 12. august
19.00 Kveldsmat
21.30 Kaffe
Lørdag 13. august
09.00 Frokost
10.00 Åpning av elevstevnet v/rektor
Ord for dagen/morgensamling
10.15 Tematime
11.30 Kaffe
13.30 Festmiddag
15.00 Korøvelse
16.00 Mimresamling m/kaffe for hvert kull
18.00 Kveldsmat
19.00 Elevkveld (åpen for alle)
(mulighet for kollekt/gave til Bakketun)
20.30 Kaffe
Søndag 14. august
09.00 Morgenbønn
09.30 Frokost
11.00 Gudstjeneste i kirka
12.00 Kirkekaffe og avslutning av stevnet
—————————

Priser for stevnet:
I dobbeltrom:
Enkeltrom:

Kr. 990- pr. pers. (full pensjon)
Kr. 1090,- ----------- ” -----------

Bare lørdag:

Kr. 490,-

Barn 4 – 12 år:
Barn under 4 år:

Halv pris
Gratis

Nå er det endelig mulig å invitere til elevstevne igjen for alle
jubilanter
Sett av helga 12. – 14. august 2022
Dette kan bli sommerens vakreste eventyr for deg som er 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 (x3 - 50-års
jubilanter i bade 2022, 2021 og 2022), 55 , 60, 65 eller 70 - årsjubilant ved skolen. Vi ønsker
deg hjertelig velkommen til årets elevstevne!!!
Programmet har flere gode poster. Tematimen med Greta Aartun (tidligere lærer ved skolen),
tid til mimring og fellesskap med gamle venner og bekjente, mulighet for felleskor, samtaler
over gode måltider og kaffekoppen!
Endelig kan vi invitere til elevstevne! Etter to år hvor pandemien har gjort en slik samling
vanskelig, er det mulig å legge opp til at mange tidligere Bakketun-elever kan møtes igjen. Det
gleder vi oss over!
Vi har erfaring med at det er mange som har ønsket å treffes på slike samlinger, og det synes vi
er veldig hyggelig. Kanskje kommer det gode oppmøtet av at folk snakker med hverandre og
blir enige om å oppfordre andre medelever fra Bakketuntiden til å møtes denne helga. Vi håper
at mange også i år vil gjøre det samme! Vi vet at det er flere kull som har opprettet egne grupper
på Facebook, - en god idé, da har en god mulighet til å finne hverandre og for eksempel avtale
å reise sammen…? Å ta en telefon til ”kullinger” er jo også en mulighet.
Vi har også bestemt oss for at vi i år ønsker å invitere de kullene som skulle vært 50-års
jubilanter i 2020 og 2021. Håper at mange av dere synes det vil være hyggelig å møtes,
selv om det blir ett eller to år på etterskudd!
Bakketun fremstår i dag som et flott skoleanlegg med historisk sus! Vi gleder oss til å vise deg
rundt. Kanskje finner du igjen det gamle rommet ditt? Kanskje minnes du tida på fløya med
bok og lommelykt under dyna, eller tilsynslærer som gikk stille rundt i gangene og sa god natt
til alle elevene. Artige episoder som skjedde med elever eller lærere i klassen, i fritiden, på
skoletur, i matsalen… Det å høre for de yngre jubilantene hvordan det var før deres tid og for
de eldre å høre hvordan skolen drives i dag, pleier være høydepunkt på elevkvelden lørdag.
Minnene dere deler blir nok mange – det har vi erfart gang på gang på disse elevstevnene. At
Bakketunåret har satt spor er det mange som forteller om. Tidligere har det vært slik at
jubilantene gjerne har ønsket å gi en gave til skolen under festen. Det vil det også bli anledning
til under dette elevstevnet. Vi takker hjertelig for alt som kan være med på å støtte skolens
videre drift, enten det er ved at du er en god ambassadør for skolen din så vi fortsatt har fulle
hus, eller det er ved at du støtter oss økonomisk. Vi sier vel egentlig som Ole Brum: ”Ja takk,
begge deler!”
Så gleder vi oss til å dele stevnehelga med deg!
Velkommen!
Hilsen
Erling Helland
- rektor -

Påmelding!
Klipp og send, mail oss, eller ring så snart som mulig,
senest 3. august 2022 til

Mail:
Post:

Telefon:

adm@bakketun.fhs.no
Bakketun folkehøgskole
Volhaugvn. 40
7654 Verdal
74049100

Hjemmeside : www.bakketun.fhs.no

Jeg kommer!
Kryss av for alternativene

Ønske om overnatting:
o
o
o
o

Enkeltrom
Dobbeltrom (sammen med …………………………… ….)
Fredag til søndag
Lørdag til søndag

Middag lørdag
o Ja
o Nei
Evt. allergier: …………………………………………………
Jeg gikk på Bakketun skoleåret :(eks. 91—92) : …………....
Navn: ………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………..

