
Velkommen til inspirasjon og glede på årets sommerskole med temaet ‘Å oppnå enhet gjennom 
rettferdighet’! Det blir et spennende og variert program for alle aldre. Blant gjestene som kommer 
har vi en advokat, klovner, kunstnere og fotballkjennere, samt et stort antall deltakere med kjente 
og ukjente talenter og evner.

Tid og sted: 
Fra 24. juni (kveld) til 30. juni (morgen)
på Beitostølen høyfjellshotell

Litt om programmet: 

VELKOMMEN TIL BAHA’I SOMMERSKOLE 2018
“Å oppnå enhet gjennom rettferdighet”

En ånd av tjeneste
Som en del av årets sommerskole vil alle deltakerne kunne ta 
del i tjenestehandlinger i løpet av skolen. I påmeldingsskje-
maet vil du kunne velge hvilket tjenestefelt du ønsker å bidra 
på og du blir deretter satt i en liten gruppe og gitt en enkel 
tjenesteoppgave som er med på å skape sommerskolen. Dette 
vil bidra til å øke ånden av tjeneste og at alle får brukt sine 
evner og blir kjent med flere. Kom gjerne med egne forslag 
til tjeneste du ønsker å bidra med. Man vil få informasjon og 
påminnelse via SMS.

Hovedprogrammet
Hovedforedragsholder Layli Miller-Muro er Baha’i og en 
dyktig og anerkjent advokat fra USA. Hun er grunnlegger av 
Tahirih Justice Centre, en Baha’i-inspirert organisasjon som 
jobber for å beskytte kvinner mot brudd på menneske-
rettigheter, slik som vold, menneskehandel og tvangsek-
teskap. Layli er kåret av tidsskriftet Newsweek som en av 
verdens 150 mest fryktløse kvinner. På sommerskolen 
kommer hun til å ta opp tema som rettferdighet, sosial 
handling og likestilling mellom kvinner og menn. 

Klovnegruppe 
Klovne- og mimeparet Amadan ensemble fra Irland vil tilføre 
kreativitet og glede til sommerskolen. De har erfaring med 
blant annet interaktive sceneshow, workshops og arbeid med 
barn. De vil jobbe med alle aldersgrupper, men spesielt med 
barna. 



For barna
Velkommen til en sommerskole med større fokus på barn enn noen gang!
Vi vil gi barna en varm, trygg ramme, med engasjerte kunnskapsrike lærere. Innholdet skal være 
Bahai inspirert, med mye rom for glede, vennskap, musikk, kreativitet, læring, utvikling, og humor. 
Gjennom alles tjeneste vil barnas vel ha en større plass i helheten på sommerskolen, og føle at de 
alle voksne bryr seg. Det vil være en egen 'Bahai barnehage' i et egnet lokale med program for før-
skolebarna. Det vil i år være en separat morgenbønnestund for alle barna med foreldre som vil gå 
parallelt med bønnestunden i hovedprogrammet.

For juniorungdom
Juniorungdommene (fra og med 12 til 15 år) har sitt eget heldagsprogram, og kommer til følges 
opp av et team av ungdom fra hele landet. Programmet skal bidra til åndelig og intellektuell ut-
merkelse. Programmet består av studering av tekster spesielt laget for juniorungdom. og vi kom-
binerer dette med kunst, uteaktiviteter, historier og tjeneste. Vi har valgt å bruke boken «Troens 
ånd». Den handler om hva som er hensikten med vår fysiske eksistens. Vi lærer mye om naturen 
og hva den kan fortelle oss. Det er ingen juniorungdommer som har gjennomgått denne boken i 
Norge, så det er sikkert at det blir noe nytt. 

For ungdom 
Hovedforedragsholder Layli Miller-Muro vil også holde av program for ungdommen gjennom hele 
uken. I tillegg vil flere unge og eldre voksne bidra til programmet. Det vil blant annet bestå av råd-
slagningsgrupper for ungdommene der ulike temaer som er aktuelle i samfunnet tas opp. Temaer 
som homoseksualitet, likestilling/feminisme, politikk, vitenskap osv. Vi ønsker at denne typen re-
fleksjon, rådslagning og fordypning skal være en oppløftende og styrkende læring for ungdommer, 
både som individer og som aktive deltakere i tjenestehandlinger, diskurser og dialoggrupper. Pro-
grammet inkluderer kreative og sosiale aktiviteter og skal bidra til å knytte nye og nære vennskap.

Ettermiddagsworkshops
Det vil være en rekke workshops med både fordypning og kreative emner. Følgende er noen av 
workshopene som blir tilbudt, men det vil være mange fler (se blant annet program og følg med på 
nettsiden for oppdateringer):

• 12 leksjoner om Huqúqu´lláh» er utarbeidet av Dr. Javaheri, tidligere medlem av Det Uni-
verselle Rettferdighetens Hus (URH). Det tar for seg bl.a. åndelige aspekter av denne mektige 
loven, praktiske spørsmål rundt beregning, betaling, forvaltning, utvikling av Huqúqu´lláh-in-
stitusjonen mm. samt historier om Huqúqu´lláh.

• Utformingen av Bahai "testament" og dets innhold og relasjoner til den enkelte lands lover 
(Tirsdag 26.06 kl. 15:00 til 15:50). Alle er pålagt å skrive et testament, står det i Kitáb-i-Aqdas. 
Denne sesjonen er ment til å gi informasjon om viktige elementer som en må ta hensyn til ift. 
utarbeidelse av et testament. Det tar for seg: Hva Baha’i-skriftene sier om skriving av testa-
ment, de krav som settes i henhold til norsk arvelov og Huqúqu´lláh, og denne hellige lovens 
betydning for testament. 

• Kunstnerisk kurs «Kunst og utveksling av ideer». Se eget informasjonsark (Obs: krever 
forhåndspåmelding).

• Workshops for barn og blandede aldersgrupper. Mer informasjon kommer.



Praktisk informasjon

Økonomisk støtte
Det er satt av et begrenset beløp til de som trenger økonomisk støtte. Henvend deg til Hamid, 
e-post: hamid919z@gmail.com innen 9. juni. Størrelsen på støtten avhenger av hvor mange det er 
som søker.

Påmelding til sommerskolen
Følg link via bahai.no eller link direkte link: https://sommerskolen.hoopla.no/sales/3962390151

NB!
Bestilling av boenhet (Hotellrom / hytte eller leiligheter):
I år har sommerskole-deltakerne selv ansvar for å kontakte hotellet, helst før 9.juni, for å bestille 
hotellrom/hytte eller leiligheter. Kontakt hotellet etter at dere har registrert dere på denne siden 
for å sikre rom inn under sommerskolen.

INFORMASJON OM HOTELLET:
Radisson Blu Mountain Resort, Beitostølen
https://www.radissonblu.com/en/resort-beitostolen/contact
Tel: +47 6135 3000
Nevn for hotellet at du deltar på Bahá’í sommerskole 2018 slik at du får rabattert pris

Velkommen!


