
Priser
Fr-sø lø-sø

Bor hjemme 600,- 400,-
Vanlig dobbeltrom 800,- 750,-
Dobbeltrom med dusj 1000,- 950,-
Vanlig enkeltrom 1100,- 1050,-
Enkeltrom med dusj 1300,- 1250,-
Bobil, strøm og mat 700,- 500,-
Sengeklær 150,- 150,-

Alle priser er pr. person og inkl alle 
måltider.
Om det blir fullt på noe vil vi prioritere 
de eldste på høy standard og de 
yngste på vanlig standard.

Du kan betale kontant, med bankkort 
eller med vipps (83364) på Høgtun. 

Støtte Elevlaget
Under jubileumsfesten vil 
vi ha en utlodning til 
inntekt for elevlaget. 
Midlene som vi får inn går 
til innkjøp av ting som 
kommer dagens elever 
tilgode. Ønsker du å støtte 
ellers så er kontoen til 
elevlaget: 3932 51 09355. 

Evt. kontakt Høgtun Elevlag ved
formann Hans Orset 95746461

17. - 19.  juni 2022
Jubilanttreff Høgtun 



Program
Fredag 17. juni
18:00 Innkvartering
19.00 Kveldsmat
20.00 Kullsamling - mimring

Kaffeservering ved kullene.

Lørdag 18. juni 
08.30 Morgensamling i gymsal
09.00 Frokost
10.00 Folkehøgskolen 2022
11.30 Kaffi (og årsmøte i Høgtun elevlag)
13.00 Middag
13:30 Fotografering (info blir gitt på middagen)
17.00 Koldtbord 
18:30 Jubilantfest

- Tale, kullinnslag, åresalg mm
21.00 Kullsamlinger

Søndag 19. juni
08.30 Morgensamling 
09.00 Frokost
10.00 Møte. Andakt og sang.

Mitt Høgtun-år. (Kullene har hilsninger)
12.30 Middag m/avslutning

Til alle 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50, 
51, 52, 60, 61, 62, 70, 71 og 72-
årsjubilanter 2022! 
Gikk du på Høgtun i 91/92, 90/91, 89/90, 81/82, 80/81, 79/80, 
71/72, 70/71, 69/70, 61/62, 60/61, 59/60, 51/52, 50/51 eller 
49/50 har vi gleden av å invitere deg med evt. følge, til 
jubilanttreff. Vi erfarer at disse treffene er til stor glede for de 
frammøtte. 
NB: Alle som har gått hele eller deler av skoleåret er invitert 
om de har fått brev eller ikke. 
Vi prøver å finne oppdatert adresse til så mange som mulig, men 
vi klarer ikke alle. Vi er derfor avhengig av hjelp fra dere som har 
fått invitasjon. Vær så snill å sjekk om de du gikk sammen med 
og kjenner har fått.
Gi beskjed til Høgtun (Nordvestlandet folkehøgskole) om navn 
og adresseforandringer på epost til kontor@nordvestlandet.no.

Kom gjerne med noe å bidra med!
Det kan være bilder eller noe til framførelse.

Påmelding
Meld deg på så snart som mulig, og senest 3. juni.
Adr: 6639 Torvikbukt
E-post: kontor@nordvestlandet.no
Tlf: 71293850
Nettside: www.nordvestlandet.no

Navnebytte
Da Høgtun ble opprettet i 1917 fikk plassen/bygningene navnet Høgtun mens 
skolen/institusjonen het Nordmøre Ungdomsskole.
I forbindelse med at kommunene startet med ungdomsskoler på 60-tallet måtte 
navnet folkehøgskole brukes. Nordmøre Folkehøgskole var da allerede i bruk i 
Surnadal, og skolen vår fikk navnet Høgtun Folkehøgskole. I 2019 ble navnet på 
skolen/institusjonen forandret til Nordvestlandet Folkehøgskole. 
Plassen/bygningene heter naturligvis fortsatt Høgtun som det alltid har gjort.
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