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Tiden går fort! En av de mest
velbrukte konklusjoner det norske
språket har å by på. Og det
oppleves virkelig sånn på Toppen.
Nå har vi holdt på her i tre
måneder, men med alt som har
skjedd skulle man tro det har gått

Nå har vinteren definitivt tatt over for høstmørke dager. Vi har fått et
fint teppe av nysnø i Mosjøen og dagene er korte. I november har vi
løftet blikket, og blant annet hatt elevkveld, byttet linjer og vært på
linjeturer.

FRA BLOGGEN
Klatring i Norges største klatrehall

Denne gangen pakket vi sekken full av klatreutstyr, og kjørte til Bodø by.
Sommeren 2019 ble det bygd ferdig Norges største klatrehall i Bodø. Det
er en helt ny hall med stort buldrerom, klatrerom og hyggelig personale
som hjelper til med det vi spør om.

dobbelt så lang tid. Det er det som
er noe av magien med
folkehøgskolen. Den har nesten sin
egen tidssone.
Og nå er det snart juleferie.

London Baby
Teater, Laptopmusiker, Band og Sceneproduksjon, bestemte seg denne
høsten for å ta den årlige linjeturen sammen til selveste London. Med
disse linjene kombinert ble det cirka 30 elever, noe som satte et godt
utgangspunkt for en begivenhetsrik tur.

“Hele uka var proppet full med
spennende og morsomme
kulturopplevelser som jeg tror vi blir å
snakke mye om”

Felles linjetur til London for Skuespiller, WAM og
Sceneproduksjon i november. Ei fullspekket uke med gode
opplevelser og minner som sitter ei stund

HENGER MELLOM TO TRÆR
Sove i hengekøye på vinteren kan virke litt skremmende, men hengekøye
fungerer like bra på sommeren som vinteren. Det har elevene på
Friluftsliv LETT bevist. De har både tips for å holde varmen og oppskrift
på pinnebrød i denne bloggen.

Det går helt fint å sove ute i hengekøye selv om det er
november.

Elevkveldene er noe av det vi setter høyt på skolen. I november
var det Nettserie og Fjellsport som arrangerte. De hentet fram
det glade 90-tallet igjen.

TILBAKE TIL 90-TALLET
Linjene Nettserie og Fjellsport arrangerte, med veldig god hjelp
fra Sceneprodusksjon, elevkveld med temaet 90-talls disko. Det ble
en kveld med musikk- og filminnslag, festleker og neondisko. En
vidunderlig reise tilbake til 90-tallet!

Førjulsstemning på Toppen

90-talls disco på elevkvelden til Nettserie og Fjellsport.

Akkurat nå er vi i full sving med juleforberedelsene på Toppen, og det blir det
mer om i neste runde. Både elever og personale er begynt å komme i
førjulsstemning, juletreet er pynta og stemninga er god. Vi har flere
juletradisjoner på Toppen, og snart kommer det en blogg om disse også.
Inntil videre – ha en fin førjulstid!

Kontakt oss
Vefsn Folkehøgskole TOPPEN
Odin Benums vei 21
8665 MOSJØEN
75172411
toppen@vefsnfolkehogskole.no
https://www.vefsnfolkehogskole.no/

