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Kjære venner i folkehøgskolene i Nord-Norge! 

Vi på Pasvik folkehøgskole har den store glede og ære å invitere til årets 

nordnorske folkehøgskolemøte. Vi har gjort vårt beste for å skape en givende og 

ikke minst hyggelig ramme for møtet, derfor håper vi at så mange som mulig 

kommer til Pasvik i oktober. Det er alltid veldig fint med et avbrekk med 

folkehøgskolemøte på høsten, etter at de travleste oppstartsukene er 

tilbakelagt. Vi ser fram til mange gode samtaler og trivelige stunder med dere! 

 

Til årets møte har vi valgt å legge vekt på folkehøgskolens verdigrunnlag, at vi 

sammen skal reflektere over hvor bevisste vi er på hvorfor vi gjør det vi gjør. 

Har vi med oss Grundtvigs tankegods i våre møter med elevene og i vår daglige 

gjøren? Til å utfordre oss på dette har vi hentet inn Turid Ulven, som jobbet på 

daværende Svanvik folkehøgskole på 80-tallet, og som i 2018 leverte en 

masteroppgave om verdigrunnlaget i den frilynte folkehøgskolen.  

 

Våre egne folk fra «sentralt hold» vil selvfølgelig også få plass i programmet til 

å gi oss siste nytt. Vi satser på at opplysning og danning går hånd i hånd under 

møtet, og vi vil underveis spe på med både kulturelle innslag, ekskursjoner og 

skildringer av naturen i Pasvik.  

 

Det er ikke lagt opp til noen felles Russlandstur slik som vi noen ganger tidligere 

har gjort. Vi har heller valgt å legge vekt på å få vist fram kommunen vår og noe 

av det den har å by på. Her kan du velge mellom naturopplevelser i Pasvikskogen 

eller å besøke Kirkenes. For de som har veldig lyst på en Russlandstur, kan vi 

selvfølgelig være behjelpelige med å legge til rette for en tur over grensen 

etter møtet fredag. De som ønsker det må gi oss en rask tilbakemelding.  
 

 

 

 

  



 

Program  

Onsdag 2. oktober: 

13.00  Innreise og innkvartering 

13.30  Lunsj 

14.30  Åpning av møtet 

 Velkommen til Sør-Varanger ved ordfører 

15.00 – 18.00 Vårt verdigrunnlag – hvordan kommer det ut i praksis og hvorfor gjør vi 

det vi gjør? Foredrag og gruppesamtaler. Turid Ulven 

16.30 Pause med kaffe/te og noe godt å bite i 

19.00 Middag 

20.30 Bjørnemøter i Pasvik, med Herman og Ben Arne Sotkajærvi 

Torsdag 3.oktober: 

08.00 Frokost, matpakke for lunsj må smøres 

08.30 Morgensamling ved Harstad folkehøgskole 

09.00 Folkelig samfunnsengasjement på tvers av livssyn – et lite dytt fra sidelinja. 

Torbjørn Brox Webber, prest i Sør Varanger kirke 

10.00 Avdelingsvise gruppemøter og erfaringsutveksling. Ansatte ved Pasvik fhs 

innleder samtalene: 

 Teknisk drift/vaktmester 

 Kjøkken og renhold 

 Friluftsliv/naturbruk 

o Jakt/fiske 

o Hundekjøring 

o Friluftsliv 

 Samfunnsfag/reiselivsfag 

 Kontor og admin. Markedsføring  

11.15 kaffe og noe godt å bite i 

11.30 Nytt fra sentralt hold 

 Folkehøgskolerådet 

 Informasjonskontoret 

 NKF og FHF 

12.30 Utflukter: 

 a) Kanopadling eller fottur i Store Sameti naturreservat 

b) Busstur til Kirkenes med omvisning og mulighet for museumsbesøk  

19.00 Festmiddag 

 Taler 

 Musikk/kulturinnslag 

 Kaffe / kaker og god «kveik» utover kvelden 



 

 

Fredag 4. oktober: 

08.00 Frokost, smør lunsjpakke for reisen hjem. 

08.30 Morgensamling  

09.00 Nytt fra sentralt hold 

09.30 Utsjekk og avreise 

Praktiske opplysninger: 
Vedlagt følger et påmeldingsskjema for hver skole. Vi vil at skolene sender oss en 

samlet påmelding, her må det også påføres hvilken utflukt som ønskes og eventuelle 

kosthensyn.  Vi må ha påmeldingsskjemaet tilbake senest 16. september, på e-post til 

pasvik@ffk.no. 

 

Deltagerpris er kr. 3000,-. Skolene vil bli fakturert i etterkant av møtet. Vi vil søke 

reisetilskudd fra folkehøgskolerådet og skolene som leverer reiseregning vil få 

refundert etter reiseutjevningsprinsippet. Dere vil bli fordelt på enkeltrom og 

dobbeltrom på internatene. Det er trådløst internett både på internat og i skolebygget. 

Vi har basseng å tilby for dem som ønsker en dukkert, treningsrom har vi også.  

 

Vi kan være behjelpelig med transport fra flyplassen, men da må dere gi oss en 

tilbakemelding på tidspunkt.  

 

 

 
 

 

 

Velkommen til Pasvik i oktober! 
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