
 

 

Besteforeldre- og barnebarnhelg 

21. – 23. juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 



Besteforeldre- og barnebarnhelg, 21. – 23.06.19 

Fredag 21. juni 

Kl. 17.00Ankomst/innkvartering 

Kl. 18.00 Kveldsmat 

Kl. 19.00 Bli-kjent-samling 

Kl. 19.30 Deling barnebarn i gymsalen. Bli-kjent forts. 

Besteforeldre i dagligstua: ”Undre seg – å se fra barns perspektiv”v/Greta 

Aarthun 

Kl. 20.30 Kaffe/saft og kake 

Kl. 21.00 Korssamling 

Kl. 22.00 Gymsalen stenges for aktivitet 

Samvær for de voksne som enda er våken. Samtale om tema 

Lørdag 22. juni 

Kl. 08.00 Frokost/nistesmøring 

Kl. 09.00 Felles samling. Eget opplegg for barna 

For de voksne: ”Undre seg – å bli som barn igjen”v/Greta Aarthun 

Kl. 11.00 Ut på tur! Vi drar til et av de mange utfartsområdene i Verdal. Her 

blir det en spennende dag med ulike utfordringer og oppgaver for små og 

store. Litt avhengig av hvor vi drar – men vi legger også opp til mulighet for 

kanopadling, bading, kubb, steiking av pinnebrød og andre aktiviteter. Ta 

med gode uteklær   

Kl.17.00 Enkel mat når vi kommer tilbake til skolen 

Kl. 18.30 Kveldsmat m/grilling 

Kl. 19.30 St.Hans-moro og ”scenen er din”. Vil du bidra med noe? Send oss 

gjerne en liten melding først 

Kl. 21.00 Kaffe/drikke og kake 

Kl. 22.00 Gymsalen stenges for aktivitet 

Samvær for de voksne som enda er våken. Samtale om tema 

Søndag 23. juni 

Kl. 08.30 Frokost (felles start) 

Kl. 09.30 Vi forbereder gudstjeneste og øver på sanger 

Kl. 11.00 Gudstjeneste – for små og store i peisestua 

Kl. 12.30 Lunsj og takk for laget!  

Kristine Hjellen 

Anne –Grete Otlo 

    Erling Helland 

Greta Aarthun 

Oddmund Brandsæther 



PÅMELDING: 

Barnebarnet/barnebarna heter:    

 

____________________________ født: _________________ 

____________________________ født: _________________  

____________________________ født: _________________ 

____________________________ født: _________________ 

____________________________ født: _________________ 

____________________________ født: _________________ 

 

Jeg/vi heter:  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Adresse: __________________________________________ 

Postnr.   __________ Sted  ____________________________ 

Telefon  __________ Mail ____________________________ 

 

Vi tar opplysninger til kortkursregistreringen (pers.nr.) ved 

oppmøte. 

 

Påmelding til Bakketun folkehøgskole 

Volhaugveien 40, 7654 Verdal 

Tlf. 74049100 

Epost: adm@bakketun.fhs.no 

 

 

 



 

Ta med barnebarna til en uforglemmelig helg på Bakketun! 

Det er Bakketun folkehøgskole som arrangerer dette kortkurset i samarbeid med Normisjons 

seniorutvalg og Acta Trøndelag. Vi ønsker å ha fokus på fellesskapet mellom generasjonene. 

Opplegget vil passe best for barn over 5 år, men alle er selvfølgelig velkommen! 

Vi skal blant annet 

 Snakke sammen 

 Le sammen 

 Synge sammen 

 Lage gudstjeneste sammen 

 Utforske naturen sammen 

 Oppleve og oppdage sammen 

 Takke og be sammen 

Pris: 

 Voksen: Kr. 1.600,- 

 Barn:  Kr.    700,- 

De voksne rer opp sengene til barna de har med seg. Sengetøy får dere her. Betaling ordner vi ved 

oppmøte. 

Påmelding til Bakketun folkehøgskole. 

For alle over 16 år regnes dette som kortkurs. 

 

Bakketun folkehøgskole, Volhaugveien 40, 7654 Verdal 

Tlf. 74049100/epost: adm@bakketun.fhs.no 


