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Det er et rekordstort elevkull som feirer 
100 årsjubileet 9. januar. En fantastisk 
gjeng, 120 elever, et tverrsnitt av norsk 
ungdom. Et yrende liv utfolder seg på 
spennende linjer fra Blålys 112 og 113 til 
Kickboksing, fra Botrening til H2O. 
Denne høsten har stillaser omkranset 
hovedbygget. «Dronningen» skulle 
pyntes til jubileum. Det var behov for en 
omfattende oppussing og renovering.  
Når adventstiden kom, kunne hoved- 
bygget vises fram i all sin prakt. Det er 
dette vi nå utfordres til å gi til. 
«Inni er vi like» synger vi i sangen. For 
hovedbygget sin del stemmer det. For 
25 år siden ble hovedbygget pusset opp. 
Nå skriker hovedbygget etter snekkere, 
malere, elektrikere, rørleggere og ikke 
minst mange rause og glade givere. 
Vi drømmer om å samle inn minst  
3 000 000,- til prosjektet «I hundre for 
Fredtun». Store elevkull trenger flere 
rom til undervisning og gruppearbeid. 
Elevhyblene, som også brukes gjennom 
hele sommersesongen, trenger sårt en 
oppgradering. 
Det er dette vi skal være med på. 
Alle vi som er «I hundre for Fredtun» skal 
få løfte i flokk. 

«Dronningen» pyntes til jubileum

Blir du med?
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Trygve Skaug fotograf: Øyvind Ganesh Eknes

Tida i Stavern gav meg nye tanker i et viktig år i livet, 
styrkede vennskap, og masse lærdom jeg har hatt 
stort utbytte av i jobben som utøvende artist. 
– Trygve Skaug

Klart vi vil støtte Fredtun. Vi har jo forresten allerede 
gjort det! Alle våre fem barn har vært elever der. 
– Leif Inge og Synnøve Jensen

Fredtun har hatt sin naturlige plass i Frikirken i 100 
år, og vi gleder oss over å fortsette å investere i skolen 
som investerer i unge menneskers liv. Du er vel med 
du også?
– Jarle Skullerud, synodeformann
    Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Vi bygger skole for livet. Styret er overveldet over en-
gasjementet for å støtte Fredtun. Takk for at du også 
blir med på innsamlingen «I hundre for Fredtun».
– Bjørg Gustavsen, leder av skolestyret

Klart farmor og jeg skal være med å støtte skolen.  
Vi har jo Fredtun i hjertet»
– Randi Tjørsvåg, elev 1957 
– Synne Tjørsvåg, elev 2017/18



«I hundre for Fredtun!»

Det finnes mange muligheter til å støtte jubileumsinnsamlingen. 
Her har du alternativene: 

Hjemmesiden «FREDTUNVENN.NO» lanseres innen 1. februar!
Her kan du gi din jubileumsgave til skolen. 

Her kan du bestille jubileumsboka «100 fargerike år».
Her kan du bli fast giver som Fredtunvenn. 

Her vil du etter hvert finne nye oppdateringer om livet på skolen.
Her vil det bli lagt ut et stort bildearkiv fra skolens historie.

Registrer deg og bli Fredtunvenn! 

Vil du gi din gave nå direkte kan du bruke disse betalingsmåtene: 

VIPPS 644426 (I hundre for Fredtun) eller Bankkonto: 2510.25.46582

Fredtun fyller 100 år den 9. januar 2021.

Tusen takk til alle som vil bidra!
Vi er på vei mot reisens mål 3 000 000,- til Fredtun.

Mvh
For skolen
Arnfinn Løyning
Innsamlingsleder og jubileumskoordinator


