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E�er en lengre �ds planlegging av Haugekomiteen i Telemark blei 

Haugeins�tu�et oppre�et i 2005 som en ideell s�"else. Intensjonen var å føre 

impulsene  fra Hans Nielsen Hauge videre innenfor næringsliv og samfunnsliv, 

og holde levende arven fra Hauges liv og virksomhet.  

Med basis i Hans Nielsen Hauges tenking og praksis skal Hageins�tu�et se�e 

fokus på den e�ske dimensjonen innen de tre hovedområdene: Ledelse, 

Entreprenørskap, Handel og Miljø. Haugeins�tu�et ønsker å være en pådriver 

ovenfor næringslivet  �l å bruke Hauge som forbilde som entreprenør, 

næringslivsleder og kristen leder med si� store og engasjerte samfunnsansvar. 

En vik�g næringslivsleder i Norge for 200 år siden viser seg å være en 

inspirerende rollefigur også for ledere i dag.  

Med Hauge som inspirator har Haugeins�tu�et �l nå re�et fokus på e�kk innen 

ledelse, næringsliv, arbeid og organisasjonsliv. Det er utarbeidet programmer 

for hvordan hans e�ske tenking og praksis kan overføres �l moderne nærings- 

og samfunnsliv i dag, se ins�tu�ets hjemmeside www.haugeins�tute.org   

Etableringsfasen fra 2009 i Kris�ansand har gi� for liten �d �l markedsføring av 

Haugeins�tu�ets programmer. Til tross for velvillig stø�e fra Kris�ansand 

kommune og enkelte sponsorer er ins�tu�et fremdeles lite kjent, og har ikke 

få� opparbeidet �lstrekkelig interesse og �llit  hos næringslivsledere i 

markedet. Sigbjørn Ravnåsen har drevet arbeidet ved ins�tu�et vederlagsfri� 

frem �l nå, godt fulgt opp av enkeltmenneskers interesse for VISJONEN og 

deres frivilliges innsats og økonomiske stø�e. 

MEN skal ins�tu�et komme videre opp og fram, må flere komme med og stø�e 

arbeidet vårt. Den daglige dri"en må�e styrkes! Derfor �lsa�e styret daglig 

leder ved kontoret i Lillemarkens i 60% s�lling våren 2012. Fra 2013 er s�llingen 

redusert �l 40% av økonomiske grunner, noe vi beklager da de�e er mindre 

enn behovet �lsier. 

Det er nødvendig å få med flere i et frivillig dugnadslø" for å fremme ”det gode 

Formaal” i et samfunn som trenger å bli bevisstgjort på e�sk tenking. Hans 

Nielsen Hauge sier:  ” Vi bør arbeyde os frem �l det gode Formaal og ikke lade 

oss hindre”.  Nå  henvender vi oss �l Haugeins�tu�ets ne�verk og ber dere om 

stø�e i en vanskelig økonomisk �d. Vi henvender oss �l dere som har 

�lkjennegi� en interesse for Hauge og Haugeins�tu�et.  

 

Hva	er	Haugeinstituttet	

- og hvorfor trenger det stø�e? 

 

Haugeinstituttet    
Skippergt. 4       
4611 Kristiansand 

Kontaktinformasjon 

Tlf: 976 93 995 
E-post:  
post@haugeinstituttet.no  

Hjemmeside:  
www.haugeinstitute.org  

Organisasjons nr.:  
988 982 563 

 

Hans Nielsen Hauge 
(1771 - 1824) 



 Haugeinstituttet 

Gi din gave til  

Haugeinstituttet! 

 

Betalingsinformasjon: 

 

Konto nr.: 
1604.13.45504 

 
Merk betalingen ”gave” 

 

” Vi bør arbeyde os �em til  det gode For�aal  

og ikke lade oss hindre” 
 

(Sitat: Hans Nielsen Hauge) 

Inviter	til	en	samtalegruppe!	

5 personer kan da skaffe HI statsmidler på kr 2000. Haugeins�tu�et har nå utar-
beidet et studiehe"e ”ÅND OG HÅND-studiehe!e for samtale og refleksjon”. 

De�e er gra�s �lgjengelig for alle interesserte. Vi sender en  elektronisk utgave 
som vedlegg �l de�e brevet, og håper at flere av dere vil bruke det og melde dere 
�l kontoret som en studiegruppe.  

Henvend dere via e-post �l: post@haugeins�tu�et.no eller ring daglig leder Kje�l 
Viland, 97693995, eller faglig leder Sigbjørn Ravnåsen, 91550663.  
 

 

 

 

 

 

 

He"et er utarbeidet av Ann Mari Ladefoged. Boka ÅND OG HÅND skaffes �l veie 
fra kontoret �l samtalegruppa. Ønsker dere besøk �l det første møtet for å starte 
opp en slik samtalegruppe, har vi frivillige medarbeidere som gjerne kan komme å 
inspirere og veilede og ta med nødvendig materiell. 

Slik Hauge oppre�et ”Haugeceller ”over hele landet ønsker Haugeins�tu�et å mo-
�vere deg �l å gå i gang med samtalegruppe på di� hjemsted.  

Samtalegruppe hjemme hos Ruth Grøndahl, Vennesla 

Ne�verket teller nå 300 personer. Hvis halvparten bandt seg �l å gi 200 kr i 
10 mnd.? Det ville hjelpe godt for et regnskap som viser kostnader på 23.000 
kr pr. mnd. for å ha kontor og en lønnet �lsa� slik ins�tu�et har det nå. Vi 
håper på din stø�e.  

Se vedlegg med giro som kan beny�es enten du velger å være fast giver i en 
periode eller ved enkel�nnbetaling.  

   Vennlig hilsen 

             Sigbjørn Ravnåsen (styreleder Haugeins�tu�et) 

Sigbjørn Ravnåsen 


