
Akvarellmaling på Lovund 
 
 
 
 
 

4. - 7. september 2014 

 
Vel møtt til glade maledager på Lovund - ei nydelig øy på Helgelandskysten, 

som strutter av spenstig natur og allsidig aktivitet. Her er museum og 
kystkultur, et flott rorbuhotell (hvor vi skal bo), butikk, kirke, skole – alt i et tett 

lokalsamfunn. Vi kombinerer akvarellmaling og opplevelser og lover de 
påmeldte herlige høstdager som de kan leve på lenge utover vinteren! 

 
 
 
 

Kursarrangøren for både ung og gammel! 



Med vår kjære Anfinn 
Myrvang som kurslærer kan vi 
tidlig i høst glede alle 
malelystne med ei langhelg uti 
havgapet, på Norges mest 
livskraftige øysamfunn. 
Nærmere bestemt på Lovund, 
en av Helgelands vakreste 
perler, omgitt av frodig og 
vakker natur, gjestfrie og 
positive mennesker. 
 
Anfinn er forfatter, frilans 
journalist, tidligere lærer og 
tusenkunstner. Han har vært 
innleid av Nordnorsk 
Pensjonistskole på en rekke 
kurs både i inn- og utland, kun med positive tilbakemeldinger. Anfinn 
har en egen evne til å tilrettelegge ut fra behovene i gruppen, og 
legger opp dettej kurset for både nybegynnere og de mer drevne!  
 
I tillegg til å tegne skisser og male innendørs, kan vi jo ikke 
arrangere akvarellkurs på Lovund uten å bruke naturen. Vi satser på 
oppholdsvær, og kommer til å pakke malesekken, gå i retning 
Lundeura, for så å male ute i det fri. Det legges også til noe oppleve 
litt av det denne flotte øya har å by på. Vi legger opp til en 
fasinerende vandring i Lovunds bygd, den såkalte "Dronningrunden", 
samt besøk på Kystkultursenteret, et flott museum med gode 
utstillinger fra fiskeri, dyreliv og hverdagsliv på Lovund.  
  
Så nå er det bare å gripe muligheten til å få en drømmestart på 
høsten. Kanskje en ny hobby for livet! Her kreves hverken tegne- 
eller maleferdigheter, kun lysten til å lære Vi har stor tro på at 
dette blir av de kursene man kan leve på i lang lang tid. Men, vi har 
kun 15 plasser totalt, så dermed blir det førstemann til mølla … 
 



Hvordan komme seg til Lovund  
 

Det er flere måter å komme seg til Lovund på. Vi har ikke anledning å arrangere reisen 

dit for hver enkelt, ettersom noen kommer fra nord og noen fra sør, og tidene og 

prisene er forskjellig, men vi skal selvfølgelig her liste opp alternativene dere har. 

 

 

Det enkleste er hvis du kommer i egen bil fra. Da kjører du Kystriksvegen eller E6 til 

Stokkvågen, og tar ferjen torsdag senest kl. 14.20 til Lovund. (Det er ca 800 meter fra 

ferjeleiet til Lovund Rorbuhotell, så hvis du er av den spreke typen er det fullt mulig å 

sette igjen bilen på Stokkvågen). Se ferjerute på neste side. 

 

 



Ferjerute Stokkvågen - Lovund 
 

 
 

 

Hurtigbåt 
Fra Sandnessjøen/Nesna/Stokkvågen/Onøy (korresponderer med Nordlandsekspressen) 

kommer man seg med hurtigbåt, der gjelder tidene som er merket i Trænaruten under.  

 

     
 



Fra Bodø med hurtigbåt (Torghatten Nord) til Lovund. Eller egen bil langs 

Kystriksveien evt. E6 til Stokkvågen, som er en fordel, for å greie å være med fra 

kursstarten sent torsdags ettermiddag. Evt. vurdere å reise onsdag, kryss i så fall 

dette av på påmeldingskjemaet. Det er ikke alltid like lett å legge opp desentraliserte 

kurs, med begrenset tilgang på ruter og offentlig transport. Dog er det mere 

«eksotisk» når man først har kommet frem   Eks. på avgang fra Bodø torsdag 4. sept.: 

 

 
 

Fra Mo i Rana kan man ta buss eller kjøre egen bil til Stokkvågen og deretter bilferje 

eller hurtigbåt til Lovund. Fra Mosjøen med buss eller egen bil til Sandnessjøen og 

deretter hurtigbåt til Lovund. Fra Trondheim med egen bil langs Kystriksveien evt. E6 

til Stokkvågen og deretter bilferje eller hurtigbåt til Lovund. 

 

 
Kursets innhold og program 
 

Det å kombinere kurs og opplevelser har tidligere vist seg å være en god kombinasjon, 

som våre «kursister» har gitt fine tilbakemeldinger på. Man får et avbrekk i de 

praktiske øvelsene, samtidig som man kan hente inspirasjon og gjerne lære noe om 

plassen man er på. Enten det er om historie, natur eller kultur. 

 
 

Kurset legges opp for både den drevne og den helt nye penselen, altså de som har malt 

mye tidligere, og de som er helt ferske, som har lyst å finne ut om akvarellmaling kan bli 

en ny lidenskap. 

http://www.torghattennord.no/
http://www.kystriksveien.no/
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.kystriksveien.no/
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html
http://www.boreal.no/rutetider-og-priser/category584.html


 

For de som har gått kurs med Anfinn før, vil det nok bli noen repetisjoner. Men 

repetisjon er jo bra Dog er det jo snakk om nye motiver, kanskje nye farger, - med 

nærheten av havet og en begynnende høst. Og en naturlig inspirasjon for det 

som blir laget av skisser og bilder, vil være motivene som ligger i omgivelsene og 

Lovunds vakre natur.  
 

 
 
 
 

Kursinnhold  
* Lys og skygge (dette er et “evig” tema som det aldri blir nok av) 

* Planlegging av et bilde – forenkling, linjer, komposisjon og perspektiv  

* Skisser 

* Arbeide steg for steg, og med flere bilder samtidig 

* Male på store flater  

* Male tørt / vått-i-vått / maskering 

* Utstilling 
 

Akvarellmaling er en spennende form for maling.  Et vått bilde lever fort sitt 

eget liv, og blir sjelden helt hva man tenkte i utgangspunktet.  Men jo mer man 

lærer, jo bedre kan man styre resultatet.  Noen liker å male med bred pensel på 

store flater, andre trives best med det sirlige og detaljrike.  Akkurat som vi er 

forskjellige som mennesketyper, vil vi ha forskjellige syn på motiv, fargevalg 

osv., derfor legger Anfinn og vi som kursarrangør vekt på at alle får være 

individualister.  
 

Tross sen ferdigstillelse av dette programmet, håper vi innholdet treffer, og at du 

finner tid og anledning til å melde deg på. Siste frist for påmelding er 25. juli. 



Utstyr 
 

Deltakerne oppfordres til å ta med det de måtte ha av farger, pensler, papir og annet 

utstyr. Hvis du er nybegynner kan du finne det du trenger på hobby- og 

maleforretninger, anbefalt er f.eks. merkene «Rembrandt» og «Winsor & Newton». I 

tillegg fører både Clas Ohlson og Europris et lite utvalg av farger, pensler og papir av 

merket. Og selvfølgelig er det flere nettbutikker som har bra og stort utvalg. 
 

 

Her er det hver enkelt må ha med seg: 

 

 Skissepapir (ei skisseblokk eller noen enkle hvite ark) 

 Blyant (HB) og viskelær 

 Tynn tusjpenn (0,5 – 0,7 mm) 

 Et stort glass til å ha vann i  

 Litt tørkepapir 

 Teip (vanlig fryseteip eller maskeringsteip) 

 Saks / papirkniv 

 Pallett-skål (til å blande farger i) 

 Noen passepartout i forskjellige størrelser. Vi skal ha en liten utstilling, og da er 

det fint å kunne sette en pas. på bildene. Noen butikker selger ferdig 

passepartout, de er helt greie. 

 

 

Pensler  
Anbefaler to-tre forskjellige runde, f.eks. nr 2, 8 (og 14) samt flate, f.eks. 8, 12, (og 

16). Når du kjøper pensler, så være nøye med at du kjøper akvarellpensler. En god 

pensel koster fort noen ti-ere, men det lønner seg å kjøpe kvalitet. 

 

 

Papir  
Finnes i blokker i utallige kvaliteter, størrelser og tykkelser.  Anbefalt er 300 grams 

papir med ru/grov overflate.  For bra merker koster en A4-blokk fort et par 

hundrelapper. Spør på butikken der du handler etter god kvalitet. Kurslærer anbefaler 

å ha med: 

1 blokk i A4-størrelse (ca) 

1 blokk i A3-størrelse (ca) 
 

 

Kurslærer tar med litt ekstra utstyr, men ikke mye - mest for å dekke akutt nød ... 



Torsdag 4. september 
 

Folk ankommer Lovund utover ettermiddagen og innlosjeres på våre rom på Lovund 

RorbuHotell. Noen kommer med hurtigbåt og andre med egen bil. Klokken 19.30 møtes vi 

på undervisrommet ”Sjøblomsten”, som blir vår kreative hule de neste dagene. Vi tar en 

liten presentasjonsrunde, slik at vi er litt kjent, samt en myk start på kursinnholdet, før 

vi avslutter dagen med middag i restaurant "Maaken" kl. 20.30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 5. september 

Uthvilte, og yr av sjøluft og glede over å endelig ha kommet frem til vakre Lovund, 

inntar vi en god frokost kl. 08.00.  
 

Kl. 09.00   Anfinn begynner undervisningen  og malekurset er igang  

Kl. 12.30  Lunsj 

Kl. 13.30  Malekurset fortsetter. 

Kl. 16.00  Kaffe m/noe attåt ute i det fri (værforbehold). 

Kl. 16.30-18.00 Guidet tur til fots i Lundeura, som er viden kjent for 

lundkommardagen 14. april. Vi får høre om den rike historien om 

Lundefuglen som ressurs for Lovund fra gamle dager til i dag. 

19.00   Felles middag på restaurant Maaken. 

20.30   En siste liten maleøkt før vi legger ifra oss penselen kl. 22.00 

 



Lørdag 6. september 

 

Kl. 08.00  Frokost 

Kl. 09.00  Maleøkt 

Kl. 12.30  Lunsj 

Kl. 13.30  Etter lunsj tar vi på gode sko og følger i Dronning Sonjas fotspor 

   gjennom bygda. Lovund er ei lita øy, dominert av det 625m høye  

fjellet. De ca 460 innbyggerne bor på strandflaten mot nordøst, 

hvor det ikke er mer enn 3 km. Vi ser på store og små ting langs 

veien, fra skole til fine hager, vannverk, bedrifter med 

imponerende virksomhet – i hele tatt en rikholdig og interessant 

tur, som avsluttes på det flotte Kystkultursenteret. Museet har 

fått mye ros for sine utstillinger og evnen til å ta vare på 

kulturarven. De fleste utstillingene er laget av folket på Lovund. 

15.30   Kaffe m/ noe attåt på Rorbuhotellet. 

16.00 - 18.00 Malekurset fortsetter. 

19.00   Felles middag.  

 
 
Søndag 7. september 

 

Kl. 08.00 Frokost 

Kl. 09.00 Siste maleøkt, snorklipping og utstilling ca. kl. 11.00    

Kl. 12.00 Lunsj og avreise. Farvel, på gjensyn og takk for herlige dager! 

  Fergeavgang kl. 13.40 - hurtigbåt kl.15.20 m/ videre korrespondanse. 

 

   

 

 



K o s t n a d e r  
 

Pris pr. pers i dobbeltrom  kr. 4.605,-  
 

Denne prisen inkluderer: 
 

 Kursavgift  

 3 overnattinger m/frokost på Lovund RorbuHotell   

 Nydelige måltider på restaurant Maaken ihht. program 

 To guidede utflukter ihht. program  

 Individuell veiledning av kurslærer 

 Inngangsbillett på Kystkultursenteret 

 Kursansvarlig/medhjelper fra Nordnorsk Pensjonistskole 

 Nye bekjentskaper – nydelige omgivelser – malekunnskaper og gode minner 
 

 

  

Tillegg i prisen – pr. pers. –: 
 

 Reisen til og fra Lovund 

 Enkeltromstillegg kr. 1000,- 

 Drikke til maten (utover vann) 

 Akvarellmalingsutstyr (som beskrevet i denne folderen) 

 Evt. ekstra døgn m/frokost før eller etter kurset kr. 645,- dbl.rom/990,- enk.rom 

 

 
 
 

Påmelding senest fredag 25. juli 2014 
Telefon: 75 02 92 80  

E-post: post@nnps.no 

 

 
 

 

 



PÅMELDINGSSKJEMA  

Akvarellmaling på Lovund 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

JEG ANKOMMER LOVUND MED: …………………………………………………….(Ferge/egen bil??Hurtigbåt?) 
 

TORSD. 4. SEPT. CA. KL. …………………….….. OG ØNSKER Å BO I:  

 

Enkeltrom        Dobbeltrom       sammen med: …………………………………………………………………………………...........………          

                                                    

MALEKUNNSKAPER 

Nybegynner        Glad amatør         Videregående      
 

 

 

Jeg ønsker å komme onsdag 3. sept. og trenger overnatting også natt til 4. sept. 

 

Jeg ønsker å være igjen et ekstra døgn, og trenger overnatting også natt til 8. sept.  

 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.(Viktig å fylle ut!):  

 

 

 
 

 

 

 

Påmeldingsskjema returneres til Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

Påmeldingsskjema returneres til: 

Nordnorsk Pensjonistskole 8920 Sømna, senest 25. mars 2011 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna innen 25. juli 2014 



Kjære leser! 
Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer tilbake til 

oss år etter år. Dette gjelder lokale småkurs og opplevelsesreiser i den store verden, 

samt desentraliserte malekurs m/Anfinn Myrvang, som er en populær lærer. Vi ønsker å 

være kurs- og reisearrangøren som bryr seg, som ser enkeltindividene i gruppen, enten 

du er 17 eller 80 år. Hos oss møtes generasjonene! Nedre aldersgrense på kursene er 16 

år! Så kanskje du kan få med deg en sønn, datter, nevø eller niese 

 

 
Reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole på denne turen blir en (evt. to) av disse damene,  

avhengig av antall påmeldte. F.v. Sølvi A. Baustad og Ingrid Strand. 

 
Vi håper dette programmet falt i smak og pirret nysgjerrigheten din  

nok til å melde deg på   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 
 

 

Velkommen til glade maledager på Lovund i september 
”VI GLEDER OSS – og håper på din påmelding”! 


