
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Irland 
Den grønne musikkøya 

 

 

 
27. aug. – 5. sept. 

 

 

Det er vanskelig ikke å falle 

for Irland! Grønne bølgende 

landskap med hvite flekker av 

gressende sauer, 

 fargerike små landsbyer  

og livlige puber med  

musikk, allsang og svart, 

skummende Guinness-øl  

– alt dette finner vi i Irland 

sammen med spektakulære 

naturopplevelser og 

fascinerende historie og kultur. 

Denne reisen vil du ikke gå 

glipp av! 

 

 

Meld deg på allerede i dag!  

Vi har kun 20 plasser totalt. 
 



Dagsprogram  

 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet …   
 
Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus. Vi ønsker å skape en 

ramme rundt våre reiser som gir hver enkelt deltaker en følelse av 

tilhørighet. Selv om du reiser alene, er du aldri alene sammen med oss - 

dersom du ikke selv ønsker det.  

 

 
 

Når vi arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever 

regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset 

settes inn i en pedagogisk sammenheng», og at det skal gjennomføres 

samlinger før og etter reisen.  

Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke 

oppmøte på Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor 

verdifulle forkursene er. Man blir kjent, og får en forsmak på det man 

skal oppleve. Vi leier inn forelesere som gir interessant og nyttig 

kunnskap om reisemålet, og skolens reiseledere går gjennom praktiske 

forhold. Foreleser på dette forkurset er Kirsti McDonald Jareg, psykolog, 

frilans- og sakprosaforfatter, som nylig ga ut boken «Irland. En keltisk 

reise». Måltider og hygge står også i fokus på forkursene, og besøket på 

Hildurs Urterarium er det bare å glede seg til!  

Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. 

Felles middag og kaffepause er inkludert i totalprisen. Eget program 

sendes ut ei tid etter hjemkomst. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og 

oppsummere reisen vi har vært på sammen. Det er alltid hyggelig å 

kunne møtes igjen og dele minner etter gode felles opplevelser. 

Fra vår Irlandstur i  2010                  - og 2017 



Dag 1 – Mandag 27. august: Forkurs i Sømna 

Bli kjent – forelesning – praktisk informasjon og besøk på en av Norges 

triveligste mat, vin og urtegårder: 

12:00:  Velkommen og presentasjon på rom 107 

13.00:   Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård  
14.00 – 17.45: Forkurs med Kirsti McDonald Jareg, inkl. kaffepause  
18.15:  Avreise med felles transport til Hildurs Urterarium 

(www.hildurs.no) og 3-retters middag m/ irske smaker  
22.30:   Retur til Vik.  
 
 
Dag 2 – Tirsdag 28. august: Sømna – Værnes  

08.00:   Frokost på Sømna Kro & Gjestegård  

09.00 – 12.00: Forkurs, inkl. kaffepause (utsjekking) 
12.30:   Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård  
 

Etter lunsj hentes vi av Sende Busstrafikks flotte turbuss og kjører til 

Værnes. Overnatting på Radisson Blu, i gåavstand fra flyterminalen. 

 

 

Dag 3 – Onsdag 29. august: Trondheim - Dublin  

Avreise med SAS om morgenen fra Trondheim 08.20, via Oslo og 

framme i Dublin kl. 11.45. På flyplassen venter den skandinavisktalende 

guiden vår på oss, og blir med på hele turen. Det første døgnet skal vi 

være i Dublin, og bo på City North Hotel. Byen er sjarmerende og kjent 

for kultur og spesielt litteratur med berømte forfattere som Oscar Wilde, 

Samuel Beckett, W.B. Yeats og James Joyce. 

 

Vi starter med en guidet busstur til de største attraksjonene i Dublin og 

kjører til blant andre O’Connell 

Street, Phoenix Park og Leinster 

House. Deretter litt tid til egen 

disposisjon i Dublin. Noen ønsker 

nok å besøke Guinness-

bryggeriet, mens andre kanskje vil 

slappe av på eller i nærheten av 

hotellet, før vi på kvelden skal 

http://www.hildurs.no/
http://www.citynorthhotel.com/en/


oppleve « The Best Dinner/Entertainment Event in Ireland»! Da blir det 

en kveld med irsk folkemusikk, riverdance og annen tradisjonell dans på 

musikkpuben The Merry Ploughboys. En kjempepopulær plass eid og 

drevet av musikerne og danserne. Her koser vi oss utover kvelden. 

(F/M)  

    

 

Dag 4 - Torsdag 30. August: 

Etter en god frokost forlater vi Dublin og setter kurs for Nord-Irland. På 

vei nordover får vi oppleve det grønne bølgende landskapet som Irland 

er så kjent for, og som lokker til seg turister fra hele verden. 

 

 

 
Denne dagen skal vi få se noen av de mest kjente minnesmerkene fra 

tidlig irsk historie, som også har vært viktige symbol for irene under 

frigjøringa fra England. 

http://www.mpbpub.com/


Vi stopper først på Hill of Tara. På denne åsen 

lå kongsgården til de gamle kelterne, og den 

ble regnet som hovedsetet til kongene helt 

fram til 1100-talet. Her har en funnet ei 

bygdeborg, flere gravsteder, et fort, en festsal 

og en bautastein der kelterne sine konger etter 

sagnene ble krona. Under det irske opprøret i 

1798 danna medlemmer av United Irishmen en 

leir på åsen, men britiske tropper gikk til angrep 

og slo de 26. mai 1798.  

 

Videre nordover blir det stopp ved to eldre gravplasser, Brú na Bóinne 

og Newgrange (På Unesco sin verdensarvliste) med gravkammer og 

spor av bosetninger 5000-6000 år tilbake i tid. Arkeologer har funnet ut 

at ved vintersolverv 21.-22. desember faller solstrålene inn i grava. Dette 

gjør gravkammeret til verdens eldste kjente solobservatorium. På 

besøkssenteret for gravplassene blir det sjanse for å kjøpe seg lunsj. 

 

 
 

Buss til Belfast. Overnatting på Dunadry Hotel som ligger landlig til 

utenfor Dublin. Fellesmiddag på hotellet. (F/M) 

 

Dag 5 - Fredag 31. August: 

Denne dagen blir det rundtur i Belfast. Etter en ekte irsk frokost på 

hotellet tar bussen oss med på sightseeing til de mest kjente 

attraksjonene i den nord-irske hovedstaden. Turen går først til Queen’s 

University, Samson og Goliat-kranene (gigantiske heisekraner som har 

https://www.dunadry.com/


blitt turistattraksjoner) i tillegg til bydelene Cathedral Quarter og Queen’s 

Quarter. Vi besøker ellers de kjente veggmaleriene fra The Troubles.  

 

 
 

Vi kjenner alle til konflikten mellom katolikkene/nasjonalistene og 

protestantene/ lojalistene. Det som kjennetegner denne konflikten, er at 

det som i første rekke var en politisk strid om nasjonalitet, på samme tid 

har sterke religiøse undertoner. Vi får se veggmaleriene både i katolske 

Falls Road og protestantiske Shankill Road. 

 

Etter en felles lunsj blir 

det buss til det 

fantastiske 

opplevingssenteret, 

Titanic Belfast. Det 

verdenskjente skipet 

ble bygd her i Belfast, 

og på 

opplevingssenteret med 

ni etasjer får vi ei sterk 

opplevelse av skipet og 

den skjebnesvangre 

overfarten til Amerika. 

Hele interiøret med salonger og ballsaler er rekonstruerte i full størrelse, 

så her får en følelsen av å være med på overfarten for over 100 år 

siden. Vi får også gå gjennom de samme portene som passasjerene 

gikk gjennom den gangen, og ellers se mange andre gjenstander fra 

skipet. Bussen vår tar oss tilbake til hotellet vårt der det blir felles 

middag på kvelden. (F/L/M) 

 



Dag 6 - Lørdag 1. september: Belfast - Derry 

Etter nok en god irsk frokost tar bussen oss helt nord i Nord-Irland til 

Giant's Causeway, et område på Antrim-kysten med sekskantede 

basaltsøyler (se bilde på fremsiden av programmet). Dette er det eneste 

stedet i Nord-Irland på Unesco sin verdensarvliste, og det er et svært 

vakkert område. 

 

 
 

Fenomenet er et resultat av et underjordisk vulkanutbrudd for 60 

millioner år siden. Utbruddet strekte seg nordover til Skottland, der en 

finner igjen lignende formasjoner på øya Staffa. I følge irske sagn er 

steinsøylene laget av en irsk kjempe som ville bygge ei bru til Skottland 

for å slåss mot kjempen som hersket over Skottland. 

 

Det neste på programmet etter en felles lunsj er et besøk hos whiskey-

produsenten Old Bushmill’s Distillery som er den eldste i Irland, fra 

1608! Destilleriet ligger fint til i den vesle bygda Bushmill med bare 1500 

innbyggere. Vi får se hele prosessen fra kildevann og korn til de tre 

brenningene som skal til før whiskeyen blir lagd i eiketønner.  

 

Bussen tar oss så videre til Derry, der vi skal overnatte på City Hotel 

Derry med sin flotte beliggenhet ved elva Foyle de neste to nettene.   

Fellesmiddag på hotellet. Byen Derry er den nest største i Nord-Irland 

med 88 000 innbyggere, og den ligger rett ved grensa til Irland. Her finns 

https://www.cityhotelderry.com/
https://www.cityhotelderry.com/


det flere puber med tradisjonell irsk folkemusikk, så de som vil, kan ta 

seg en tur på en av disse. (F/L/M) 

 

 

Dag 7 - Søndag 2. september: Derry 

I dag skal vi ha en rolig dag i koselige Derry, kjent for sine flotte 

bymurer. Faktisk de eneste historiske bymurene i Irland og Nord-Irland 

som fremdeles er intakte. Disse murene ble bygd på 1600-tallet og går 

 

ca. 1,5 kilometer rundt gamlebyen. Her får en et godt oversyn over 

denne vakre byen, der de fleste gatene og husene skriver seg fra 

renessansen. Etter en guidet gåtur på 2-3 timer er resten av dagen til fri 

disposisjon til både byvandring, shopping, pubbesøk eller en svømmetur 

i hotellets basseng, alt etter hva hver enkelt ønsker. De fleste butikkene 

har søndagsåpent ca. kl. 12-17. (F) 

 

 

Dag 8 - Mandag 3. september: Derry - Galway 

Etter frokost går turen sørover langs den røffe vestkysten til Galway. Vi 

besøker Belleek China factory grunnlagt i 1857. På midten av 1800-talet 

oppdaget man at jorda og leiren i området hadde perfekt 

sammensetning av mineral for å lage førsteklasses porselen, og en fikk 

inn engelske eksperter for å starte fabrikken. Porselen fra Belleek er 

kjent for å ha en spesiell perleglans, og de eksporterte servise og annet 

til hele det britiske imperiet. De har også vært leverandør til det britiske 

kongehuset. Vi får omvising i de gamle produksjonslokalene, får lære 

om hvordan de lagde porselenet og om historien til fabrikken. Etterpå 



kan vi ta en kopp te i det tradisjonelle tehuset, der alt servise selvsagt er 

laget på fabrikken. Her er det også mulig å kjøpe porselen som er 

produsert på fabrikken. 

Turen går så videre til det nasjonale folkemuseet - National Museum of 

Country Life i Turlough - nær byen Castlebar. Her får en oppleve og 

lære mye om livet til irene på landsbygda fra den store irske 

hungersnøden rundt 1850 og helt fram til 1950-talet. Dette er et museum  

 
 

med mye interessant å se både innen- og utendørs, og vi tar oss god tid 

her. Felles lunsj på den koselige kafeen på museet. Den har vunnet 

priser for den gode hjemmelagde irske maten sin, så her kan en få seg 

et ekte irsk måltid. 

Vi drar så sørover til Galway til hotellet vårt Imperial Hotel. 

 

Galway er Irlands fjerde største by 

og har i flere hundre år vært en 

viktig handelsby. I middelalderen ble 

byen styrt av et oligarki av fjorten 

handelsfamilier («stammene av 

Galway»). Byen var på den tiden 

den største irske havna som drev 

handel med Spania og Frankrike. 

Galway er også spesielt kjent for 

tradisjonell irsk musikk. Her er flere skoler og læresteder som lærer nye 

generasjoner irsk folkemusikk, og på pubene i byen finner vi irsk musikk 

overalt. Pubene The Crane Bar på Sea Road, Tigh Neachtáin på Quay 

https://www.imperialhotelgalway.ie/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tigh_Neacht%C3%A1in&action=edit&redlink=1


Street og Róisín Dubh på Dominic Street er kjente for å ha noe av den 

beste irske livemusikken i hele landet. (F/L)  

 

Dag 9 - Tirsdag 4. september: Galway - Dublin 

Etter frokost tar bussen oss 

med tilbake til Dublin der vi 

får med oss en av landets 

største attraksjoner - 

verdenskjente Trinity College 

med utrolige Book of Kells. 

Denne boka er ei 

bibelhåndskrift fra 800-tallet 

med svært vakre, 

ornamenterte illustrasjoner av 

mennesker, dyr og planter. 

Boka er skrevet på kalveskinnspergament, og denne irske 

nasjonalskatten er en av de viktigste kildene våre til keltisk kunst. 

Arbeidet med boka startet på 800-tallet av munker i Iona, men etter et 

vikingeangrep mot klosteret ble boka flytta til Kells.  

Ettermiddagen på egen hånd 

til shopping eller sightseeing i 

Dublin. Overnatting og reisens 

siste fellesmiddag på Wynn’s 

Hotel i sentrum av Dublin. 

(F/M) 

 

 

 

 

 

Dag 10 - Onsdag  5. september: Hjemreise 

Etter frokost sjekker vi ut og kl. 9.30 kjører bussen oss ut til flyplassen. 

Flyet går kl. 12.30 via Oslo, og kommer til Trondheim kl. 18.30. (F) 

Buss til Sømna via Tosen dersom det blir nok påmeldte, eller man 

forlater gruppen og tar seg hjem på egenhånd (med fly eller tog).  

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3is%C3%ADn_Dubh
https://www.wynnshotel.ie/
https://www.wynnshotel.ie/


Med forbehold om prisendringer fra operatør. 

Kostnader 
 

 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 19.598,- 

Enkeltromstillegg: kr. 4.680,- 

 

Prisen inkluderer: 

 Forkurs på skolen inkl. 1 overnatting med full pensjon, 1 ekstra 

lunsj, busstransport til Tilrem (i Brønnøy) og middag med irske 

smaker på Hildurs Urterarium 

 Skyss med flott turbuss Sømna – Værnes 28. august 

 Overnatting Radisson Blu m/ frokost, Værnes 28.-29. august 

 Fly Trondheim – Dublin – Trondheim (mellomlanding i Oslo) 

 Flyskatter og avgifter per feb.18 

 9 overnattinger m/ frokost på 3-4 stjerners hotell  

 3 lunsjer i Irland 

 5 middager i Irland 

 Utflukter som beskrevet i programmet 

 Alle inngangsbilletter til attraksjonene vi besøker samlet 

 Skandinavisktalende guide hele turen (minus dag 7 og 10) 

 Busstransport som beskrevet 

 Tips til guide og sjåfør(er) i Irland 

 To reiseledere fra NNPS – tilgjengelig 24 t i døgnet 

 Ettersamling i Sømna (i november) 

 

Prisen inkluderer ikke:  

 Reise- og avbestillingsforsikring  

 Drikke til måltidene 

 Måltider som ikke står i programmet  

 Frivillig tips til servitører, pikkoloer og romservice 

 Ev. overnatting m/ frokost 26. – 27. august i forkant av forkurset  

 Ev. overnatting m/ frokost  v/ ettersamlingen  

 Ev. busstransport til Sømna – via Tosen 5. sept. (forbehold om nok 

påmeldte) 

 

http://www.hildurs.no/


Påmelding og betingelser 
 

1 Påmelding 

Fyll ut og returner påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk skjema på 

nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av NNPS. Navnet må 

skrives nøyaktig slik det står i passet.  Legg ved eller send inn kopi av passet.  

 

2 Påmeldingsfrist 

Påmelding fortløpende! Alle påmeldinger må være NNPS i hende 

innen 1. mai 2018. Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å 

sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres.  

 

3 Depositum og betaling  

Depositum 2 000,- faktureres rett etter påmeldingsfristen har gått ut, og vi vet det blir tur.  

Ca. 6 uker før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det 

innbetalte depositumsbeløpet fra. Ev. tillegg, eks. døgn under forkurset eller annet ekstra, 

faktureres etter hjemkomst. 

NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.   

 

4 Forsikring 

Alle reisende anbefales å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende er selv 

ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap 

dersom du er usikker. 

 

5 Avlysning eller utsettelse av turen 

En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan skje hvis 

andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake 

innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev direkte til 

deltakerne.   

Dette skal skje snarest mulig og senest to uker før avreise. 

 

6 Avbestilling ved Force Majeure 

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 

14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme 

sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at 

disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Slik avbestilling betinger at 

Utenriksdepartementets i sine reiseråd advarer mot å reise til det/de aktuelle reisemål. Ved 

avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke 

avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for 

avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 

 

7 Avbestilling av andre grunner 

Ved avbestilling etter at påmeldingsfristen har utløpt 1.mai eller av andre grunner enn force 

majeure, gjelder slike avbestillingsregler:  

 Avbestilling inntil 5. mai: Gebyr likt depositum kr. 2.000. 



 Fra 64 – 36 dager før avreise: 50% av reisens pris. 

 Mindre enn 36 dager før avreise: reisens pris i sin helhet. 

Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende 

billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den det gjelder.  

 

8 Endring av pris 

Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 

transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. NNPS 

forbeholder seg retten til å fakturere tillegg som følge av eventuelle endringer. Reisen selges 

som en hel «pakke», og det vil ikke være mulig å refundere de delene av pakken som 

eventuelt ikke benyttes.  

 

9 Ved ev. endring av reiserute 

Informasjon om flytider og -selskap er foreløpige inntil flybilletten er utstedt. Det tas 

forbehold om mulige trykkfeil i programmet eller på nettsiden. Vesentlige endringer som 

skjer etter bestilling skal meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, 

stengte veier, vær- og lokale forhold kan føre til programendringer på en gruppereise. NNPS 

forbeholder seg i slike tilfeller retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale 

samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår. 

 

 

10 Bistandsbehov 

Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse. 

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må det opplyses om ved påmelding. 

 

11 Opptreden 

Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 

for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. 

NNPS har rett til å avvise en reisende hvis disse kravene ikke oppfylles. De økonomiske 

konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 

 

Praktiske opplysninger 

 

Utflukter 

Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal bevegelighet og kondisjon. 

Dersom det er mulig legger vi til rette for deltagere som måtte ha fysiske begrensninger. Ta 

gjerne kontakt med oss dersom dette er aktuelt. 

 

Pass og visum  

Passet ditt må være gyldig for hele reisen i Irland. Visum til Irland er 
ikke påkrevd for norske statsborgere. 
Er du ikke norsk statsborger må du undersøke hvilke regler som 
gjelder for deg. Det er ditt eget ansvar å sørge for at du har de 
korrekte dokumentene med deg når du møter opp på flyplassen. 
 

Vaksiner og medisiner 

Ta med bekreftelse fra legen på reseptbelagte legemidler du bruker. Bekreftelsen bør være 

på engelsk. Medisiner bør oppbevares i original-emballasjen. Ta kontakt med din 

helsestasjon i god tid før avreise for råd.  

 



 

 
 
 
 

I samarbeid med turoperatøren                        tilbyr Nordnorsk  
Pensjonistskole deg denne innholdsrike og herlige reisen til  

grønne og gjestfrie Irland. Reiseledere på turen blir  
Sølvi Antonsen Baustad og Geir Nydahl. 

 
 
 

 
 
 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 

 
  



PÅMELDINGSSKJEMA  

Irland  - den grønne musikkøya 27. aug. – 5. sept. 2018 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

Jeg ankommer Sømna: 26. aug.     27. aug.  

 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         

 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 29. aug.  Enkelt-    Dobbeltrom        

 

I Irland ønsker jeg    Enkeltrom      Dobbeltrom         

  

 

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   

  

       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 5. sept. 

 

        Jeg planlegger å komme meg hjem 5. sept. og forlater gruppen da. 

 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 

 
  

 

Jeg tillater ikke at bilder av meg brukes i markedsføring av Nordnorsk Pensjonistskole.  

Dato/underskrift: 

 



PÅMELDINGSSKJEMA  

Irland  - den grønne musikkøya 27. aug. – 5. sept. 2018 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

Jeg ankommer Sømna: 26. aug.     27. aug.  

 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         

 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 29. aug.  Enkelt-    Dobbeltrom        

 

I Irland ønsker jeg    Enkeltrom      Dobbeltrom         

  

 

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   

  

       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 5. sept. 

 

        Jeg planlegger å komme meg hjem 5. sept. og forlater gruppen da. 

 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 

 
  

 

 

Jeg tillater ikke at bilder av meg brukes i markedsføring av Nordnorsk Pensjonistskole.  

 

Dato/underskrift: 

 


