
 
 
4 dagers sommer-seminar-dugnad på Totens tak 
16.-20. juli 2018 i anledning opprettelsen av “Goethe-Akademiet” 
På Gaukom - Ihlevegen 261, 2846 Bøverbru  
 
Det skal utvikles en kompetansegruppe for opprettelse av Norges Øko Folkehøyskole  
– etter antroposofisk og steiner-pedagogiske undervisningsmetoder. 
 
Det blir morgenseminar om de 12 verdensanskuelsene, hvor visjonsbegrepet blir fokusert 
spesielt. Forøvrig blir det mye fri samtale, musikalske bidrag; ta med et instrument!  
 
Det appelleres til alle kunst- og kultur- orienterte mennesker og samtidig alle som vil gjøre 
effektiv dugnad. Måltider blir servert. Overnatting er mulig i husene. Det er senger. Ta med 
sovepose. Bading i et tjern like ved. Fin utsikt over hele Toten, med fine gå og 
turmuligheter. Det kan bli gøy på landet! 
 
Folkehøyskolen tar sikte på oppstart høsten 2020. Sommerseminar og dugnader er med dette 
i gang. Tiden for å knytte forbindelser, og til å bli delaktig i en visjon. Derfor ta med den 
visjon du måtte ha for folkehøyskoletanken. Under morgenseminariet skal visjon være 
hovedtema i tilknytning til de øvrige verdensanskuelsene.  
 
Ankomst: De som kommer med tog til Reinsvoll stasjon, blir hentet der kl.10.44. Si ifra! 
Toget går fra Oslo S; kl.9.02 mandag morgen.  
Deling av bilutgifter. De som reiser ifra Oslo med bil kan organisere via Torger senest 
kvelden før. Telefon 40017915 Har du full bil, reiser du bare.  
 
Sommerseminardugnaden starter mandag 16. juli kl. 11.00 (ankomst)  
Seminar begynner først kl.11.30-13.00  
lunsj, kaffepause.  
Dugnadsinnsats. Middag rundt kl. 18.00 første dag.  
Omvisning, turgåing, pause-blund, bading, kveldsmat-hygge, underholdning. 
 
Det er ønskelig at den som melder seg på, deltar i hele tiden i den praktiske dugnaden.  
Vi beregner 5 timer pr. dag og at alle følger seminardelen som er en time per dag.  
Tirsdag, onsdag og torsdag starter vi etter frokost ved 9-10-tiden.  
 
Torsdag 20. juli kl. 16.00 avreise – 4 dagers sommerseminardugnad er over,  
men underveis kan oppholdet for dem som ønsker å være lenger, forlenges.  
Du kan også komme før selve sommerseminardugnaden, og bli med på organiseringen eller 
gjøre dugnad. Alt er altså basert på frivillighet. Spleising om bekvemmeligheter får vi ta 
underveis, utifra behov og offer. Betaling via arbeidsinnsats. 
 
Det er påmelding, så fort du vet, og senest søndag 15.7. kl. 20.00. Bekreftelser er viktig for 
arrangementet. Hvis du vet du skal overnatte andre steder; si ifra om det. Detaljer om både 
seminar og det praktiske vil følges opp etterhvert. Følger barn og ungdom med, ser vi 
hvordan de kan delta. Under seminar-delen, organisere egenaktivitet? 
 
Hjertelig velkommen!  
Asle Bjørnerud, Torger Jacobsen og andre lokalkjente. 


