
Invitasjon til 

Landsmøtet 2017  
Fri folkehøgskole  

for en væredyktig verden 
 

30. mai– 1. juni 2017, Elverum folkehøgskole 



Velkommen til landsmøtet 2017:  
Fri folkehøgskole for en væredyktig verden 

Hva vil det si å være frilynt folkehøgskole i dag? Hva mener 
vi med det helt sentrale begrepet fri? Og hvordan utfordres 
denne forståelsen av samfunnet rundt oss? Samtidig utford-
res vi alle til å bidra til en balansert økologisk, økonomisk, 
sosial og menneskelig utvikling.  
 

Gjennom behandling av nytt idé– og prinsipprogram, samt 
fokus på livsmestring og psykisk helse, studiereisene og be-
hov for et utvidet etisk grunnlag for bærekraftig utvikling skal 
landsmøtet forsøke å nærme seg noen svar på det å være en 
fri folkehøgskolebevegelse i front for det grønne skiftet, en 
framtid som det både er mulig og godt å være i for alle.  
 

Professor Arne Johan Vetlesen innleder landsmøtet med fore-
drag om behovet for et utvidet etisk grunnlag for en bære-
kraftig utvikling. 
 

I samarbeid med Elverum folkehøgskule ønsker Folkehøgsko-
leforbundet deg derfor hjertelig velkommen til et spennende 
og viktig landsmøte for norsk frilynt folkehøgskole på Elverum 
folkehøgskule i dagene tirsdag 30. mai til torsdag 1. juni 2017. 
 

 
Elverum folkehøgskule har lagt en flott ramme med  
kulturelle innslag og deilig bevertning. 
 

Alle medlemmer i Folkehøgskoleforbundet kan møte og er 
hjertelig velkomne på landsmøtet. Stemmerett er imidlertid 
knyttet til delegatene, som får reise- og opphold dekket av 
Folkehøgskoleforbundet sentralt (jf.  vedtektene § 9.2. Se 
også innkalling til lokallaget). 
 

Påmelding skjer direkte til Elverum folkehøgskule senest 8. 
mai (se baksiden). 
 
Vel møtt til viktige og inspirerende dager i lag med  
engasjerte kolleger! 
 
Med beste hilsener 
Styret i Folkehøgskoleforbundet ved: 
 

Øyvind Brandt   Knut Simble 
leder    generalsekretær 



Program  

Tirsdag 30. mai 2017 
Ankomst/registrering 
Kl 1200  Lunsj 
Kl 1300  Åpning av landsmøtet 2017 
Kl 1330  Ny etikk for en ny tid (prof. A. J. Vetlesen) 
Kl 1500  Fri folkehøgskole for en væredyktig verden 
Kl 1630  Landsmøteforhandlinger starter 
Kl 1800  Aktuelt fra Folkehøgskolerådet 
Kl 2000  Middag med Opera-salong (Anne, Per og Tore) 

Kl 2100  Akevittens historie ala Løten (Godtmar Rustad) 
 

Onsdag 31. mai 2017 
Kl 0730  Frokost  
Kl 0830  Morgensamling ved Elverum folkehøgskole 
Kl 0900  Landsmøteforhandlingene fortsetter 
  med bl.a. vedtak av nytt idé– og prinsipprogram 
   Café-dialog (Michael Weiss) og plenum 
Kl 1300  Lunsj 
Kl 1400  Studiereisen i folkehøgskolen 
  Påvirkningstorg og plenum  
Kl 1630  Noens ja, og Kongens nei (Ola Mørkhagen) 
  Evt. hilsener til landsmøtet 
Kl 1900  Prøysenlapskaus (Geir Prøven og Arild Sveum) 
Kl 2000  Landsmøtemiddagen 
Deretter  Mingel og sang  

Torsdag 1. juni 2017 
Kl 0730  Frokost 
Kl 0830  Morgensamling ved Folkehøgskoleforbundet 
Kl 0900  Mellom solskinn og ruskevær, om  
   livsmestring i folkehøgskolen (Ida Falchenberg) 
Kl 1015  Landsmøteforhandlingene fortsetter 
   Valg 
Kl 1230  Landsmøteforhandlingen avsluttes 
Kl 1300  Lunsj og avreise 



Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Elverum folkehøgskule! 

Skolen forbereder seg på å gjøre landsmøtet og oppholdet i Elverum både minneverdig og godt. 
 

Elverum folkehøgskule ble etablert etter initiativ av Helge Væringsaasen i 1928. Elverum folkehøgskule er en frilynt folkehøgskole 
og sidestiller alle livssyn. Vårt verdigrunnlag baserer seg på Grundtvigs menneskesyn. Det enkelte menneske står i sentrum, og har 
krav på respekt uansett hudfarge, religion og sosial tilhørighet.  
Skolen er også kjent for aprildagene 1940, hvor Hambro overfor Stortinget som er samlet i gymnastikksalen, formulerer det som 
er blitt hetende Elverumsfullmakten, og hvor kongen tar i mot det tyske sendebudet og forbereder sitt nei til kapitulasjon.  
 

Kostnader 
For delegater, forbundsstyret inklusiv vara- 
medlemmer, dekkes reise og oppholdet av  
forbundet sentralt. 
 

Vi legger alle på enkeltrom – så langt det rekker. 
Evt. tilslutningsdøgn før eller etter: kr 550,- 
 

Påmelding innen 8. mai 2017 skjer her: 

https://goo.gl/forms/qwl39T482fSQhePR2  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

For andre medlemmer (pr pers, inkl. mva):  
Opphold i enkeltrom med eget bad: kr 2 700,- 
Opphold i enkeltrom med felles bad: kr 2 400,- 
Opphold i dobbeltrom med eget bad: kr 2 300,- 
Opphold i dobbeltrom med felles bad: kr 2 100,- 
 

Hjertelig velkommen til Elverum folkehøgskule! 

Strandbygdveien 143 - 2408 Elverum 
  624 35 200 
 post@elverumfhs.no 
www.elverumfhs.no  

Øvre Vollgate 13— Postboks 420 Sentrum—0103 Oslo 
  22 47 43 00 
 fhf@folkehogskole.no 
www.folkehøgskoleforbundet.no 

https://goo.gl/forms/qwl39T482fSQhePR2

