
Ansikt til ansikt Praktisk informasjon 

Pris 
Pr person i dobbeltrom med dusj og toalett. (begrenset antall) kr 3100,- 
Pr person i dobbeltrom med dusj og toalett, JKØ* kr 3100,- 
Enkeltrom med dusj og toalett. (svært begrenset antall) kr 3600,- 
Pr person på dobbeltrom m felles dusj og toalett. Kr 2300,-  
Enkeltrom m felles dusj og toalett kr 2600,-  
Bobil eller campingvogn med tilgang strøm kr 750,-  
Kursavgift: kr 750,- pr person 
Deltakere som bor privat betaler kursavgiften og eventuell kost (kr 1500,- ) 
* JKØ - Justissektorens Kurs og Øvingssenter (tidligere militærleiren i Stavern) 700m fra skolen 

 
Påmelding 
Kortkurset er åpent for alle interesserte.  
Kursavgiften betales ved påmelding og refunderes ikke ved eventuell avmelding.  
Konto: 2510 09 51331 Merk: Sensommerdager 2019 
Skolen har noen få rom for bevegelseshemmede.  
Detaljprogram og påmelding www.stavernfhs.no  
Påmelding innen 15. Juli 
 
Varighet 
Start mandag 12. august fra kl. 16.00 og avslutning etter lunsj  
fredag 16. august kl. 14.00 

 
Komité 
Kursansvarlig ved Stavern Folkehøyskole, Arnfinn Løyning er kursleder.  
Forberedelser og gjennomføring skjer i samarbeid med en arbeidsgrup-
pe bestående av: Inger Stokstad, Elisabeth Klemmetsby, Tone Alheim 
Lunden og Kjell Stubberud 

Spørsmål kan rettes til: 
Arnfinn Løyning 93426101  arnfinn@stavernfhs.no   

Sensommerdager i Stavern 
- for godt voksne 

12.-16. august inviteres vi til  «Sensommerdager».  
Vi håper mange vil komme og få påfyll til kropp, sjel og ånd.  

«Ansikt til ansikt»   

-er årets hovedtema, og vi får møte mange spennende bidragsytere i løpet av uka.   
Anne Kristin Aasmundtveit, Lars Mörlid og Peter Sandwall, Per Arne Dahl,  

Sven Aasmundtveit, Jens-Petter Johnsen mfl.  

http://www.stavernfhs.no
mailto:arnfinn@stavernfhs.no


 «Ansikt til ansikt» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavern Folkehøyskole inviterer til blide  
sensommerdager i Stavern.  

 
Byen ligger ytterst, i øst, på Brunlaneshalvøy med 
både Nevlunghavn og Helgeroa som naboer. Stavern 
har sandstrender som vender mot alle himmelret-
ninger. 

Et metereologisk fenomen i havgapet gir Stavern 
200 soldager i året.  

Stavern og Brunlanes oser av historie, både fra viking-
tid og 1700-tallet. 

Her var Tordenskiolds base, og Norges første marine-
verft. 

Både Citadelløya og Fredriksvern Verft er fredet som 
nasjonale kulturminner. 

Vi kaller Stavern, "Kunstnerbyen ved havet". 

I Stavern finner du mange gallerier, med gode og 
varierte kunstuttrykk. En «labbetur» i Stavern frisker 
opp en sensommerdag, og kan sterkt anbefales. Sta-
vern Folkehøyskole er 100 år i 2021. Skolen gjør seg 
klar til jubileet og har bygd ut og pusset opp flere av 
internatene og flere prosjekter er under planlegging.  
Skolen har nå mer enn 70 senger hvor rommene har 
egen dusj og eget toalett. Elevtallet har vært økende 
de siste årene, så optimismen er stor ved Stavern  
Folkehøyskole.  

Nærområdene innbyr til allsidig aktivitet. Vi vil sette 
spor i natur og kultur. De sprekeste blir med på vandring 
langs Kyststien som slynger seg ca 35 km fra Stavern via 
Nevlunghavn og Helgeroa til Ødegården ved Barkevik.   

 

Jens-Petter Johnsen 

 

Sven Aasmundtveit 

Godt voksne ønskes velkommen  
til berikende dager både for kropp, sjel og ånd. 

 

 
”Ansikt til ansikt” er temaet for kortkurset på Fredtun. Vi får møte mange 
spennende bidragsytere i løpet av uka. Vi gleder oss spesielt til å ønske våre 
svenske sangervenner Lars Mörlid og Peter Sandwall velkommen tilbake til Fred-
tun. De har tidligere deltatt på sommerfestivalen Visjon. 

 
 
Dagene rammes inn av enkle tidebønner i Maria-kapellet. 
Det blir ellers god tid til fellesskap og gode samtaler i tillegg til 
bibeltimer, seminarer og kveldsmøter. Kjøkkenet på skolen 
sørger for velsmakende og variert kost, med festmiddagen 
torsdag som ukens høydepunkt. 

Vi kan ellers friste med sightseeing til noen 
av middelalderkirkene i Larviksregionen Det 
blir også i år båttur på fjorden, denne gangen 
håper vi på godt vær slik at vi kan legge turen 
ut til Svenner, fyret som vokter innseilingen til 
Larvik.    


