
«Livsglede» 
 En herlig aktivitetsuke for eldre! 

 

Sømna, 14. – 20. juni 2017 
 

 
 

Hjertelig velkommen  
 

til ei uke med rekreasjon: naturopplevelser, nye bekjentskaper, 
sang, musikk, tips om kosthold, velvære, quiz og moro. 

 

Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du får 
komme til dekket bord og kan sette av tid til bare deg  

 

Vi lover at du lever lenge på minnene fra disse dagene,  
fylt av LIVSGLEDE!   



Onsdag 14. juni 
 

Ankomst til Nordnorsk Pensjonistskole og Sømna Kro & Gjestegård (samme bygning) i 
løpet av dagen. Innlosjering på rom. Noen kommer med fly andre med båt eller buss. 
Kl. 19.00: Middag på Sømna Kro & Gjestegård. 
 
Kl. 20.00: Kaffe og bli-kjent-kveld i den hyggelige peisestua vår med presentasjon 

av deltakere, våre verter (frivillig hjelpere) og ansatte ved Nordnorsk 
Pensjonistskole. Peisestua blir vår sosiale base i uka som kommer. 
 

 

Torsdag 15. juni 
 

Kl. 08.30: Frokost. 
 
Kl. 09.30: Samling i (klasse)rom 107 for gjennomgang av programmet for uka.  
 
Kl. 10.30: Busstur og naturopplevelser i vår vakre kommune, Sømna. På turen har 

vi med lokal guide, Erling Kvaløy, som underveis gir oss litt fakta og 
historie fra bygda. Vi krysser fingre for godt vær og har med oss våre 
verter som underveis serverer kaffe og noe å bite i ute i det fri. 

 

   
  



Vi avslutter runden ved den gamle «Amtmansstua» i Kjørsvik, og får en 
orientering av eier Berit Bjørnerud etterfulgt av rømmegrøt, spekemat 
og kaffe. Planlegger å være tilbake på gjestegården ca. kl. 15.00. 
 

16.00:  Etter å ha hatt en times tid å slappe av, er det tid for litt enkel trim 
sammen med fysioterapeut Kristine Hermansen. Dette har tidligere år 
vært en populær aktivitet, som legger vekt på ha det moro. Vi blir varme 
og gode gjennom litt lett bøy, tøy og avspenning, ingen krav til 
treningstøy!  

     
Kl. 18.00: Middag. 
 
Kl. 19.30: Kaffekos, kulturelt innslag fra Sømna Kommunale Kulturskole og 

trekkspillmusikk med Egil Oknes i peisestua.  Det vil være mulighet for 
både sang og en svingom for den som ønsker. 

Fredag 16. juni 

 
Kl. 08.00: Frokost.  
 
Kl. 09.00: Busstur ca. 40 min. til Brønnøysund med besøk og omvisning i byens  

vakre middelalderkirke. Etter det blir det en rusletur i byen, kafè-besøk 
og handletur for de som ønsker det. Kanskje du finner deg sommerens 
favoritt antrekk?  
 

 Etter byturen kjører vi noen km utenfor Brønnøysund sentrum, til 
Tilrem, til den flotte familiebedriften Hildurs Urterarium. Dette er en 
anerkjent restaurant, som ofte blir besøkt av større kursgrupper fra 
pensjonistskolen. Der blir det ca. kl. 12.30 orientering, omvisning i 
urtehagen og smakfull lunsj før vi rundt kl. 15.00 setter kursen 
”hjemover”.  

 

 



 
17.00:  Etter å ha hatt god tid til å slappe av, er det tid for å sette seg litt på 

skolebenken. I morgen skal alle få trykke på et sitteunderlag av skinn, så 
i ettermiddag / kveld skal vi ha to små økter og vil få lære om 
historikken rundt dette gamle håndverket. Vi får en spennende 
forelesning om temaet av Ingrid Strand, som har arrangert skinnfellkurs 
i en årrekke.  

 
18.00: Middag. 
 
19.15: Siste teori økt om skinnfelltrykk med Ingrid 
 
20.15: Kaffekos og gratis bingo i peisestua.   

 

 

Lørdag 17. juni 
 

Kl. 08.30: Frokost. 
 
Kl. 9.15: I dag blir den store hyggedagen og alle får enten 

fotpleie eller aromaterapi (rygg-massasje). Vi samles 
på klasserommet for en liten orientering, for i dag 
skal alle få lage sitt eget sitteskinn. 

 
 Ettersom dagen blir litt oppstykket legger vi opp til 

små spaserturer og muligheten til div. spill. 
 
Kl. 11.00: Formiddagskaffe i peisestua, eller ute hvis været er godt. 
 
Kl. 14.00: Middag. 
 
Kl. 17.00: Ettermiddagskaffe  Ute hvis godt vær. 
 
Kl. 19.30: Pizza og lørdagskos. Kulturelt innslag. Quiz – enkle 

spørsmål med små premier. 
 

 

 

 



Søndag 18. juni 

 
Kl. 08.30: Frokost. En liten spasertur 

 
Kl. 10.00: Vi møtes på klasserommet og får besøk av Mat & helse lærer Tove 

Barlien som gir oss tips om kosthold og sunn ernæring. Det vil bli laget 
små retter som vi får smakebit av.  

 
Kl. 11.00: Kaffepause i peisestua. 
 
Kl. 11.30: Kosthold fortsetter . 
 
Kl. 16.00: Middag.  
 
Kl. 17.30 Seniordans. Vi møtes i kinosalen og får besøk av Margrete Hansen, som 

er danseinstruktør for regionen. Hun forteller litt om seniordans Norge 
og har med seg to dansere,  og vi får prøve noen helt enkle danser. 

 
Kl. 19.30: Brødmat/kveldsmat, etterfulgt av sosialt samvær og hygge i peisestua.  

 

 

Mandag 19. juni 

Kl. 08.30: Frokost. 
 

Kl. 10.00: I dag skal vi ut på tur og teste sitteskinnet som alle har laget. Ta på 
varme klær og gode sko. Vi hentes utenfor skolen og drar i samlet flokk 
opp til den gamle Fredheimskolens hytte «Lidarennet».  

 
Det vil bli litt historie om plassen ved Sture Walstad. Og vi skal nyte 
formiddagen ute i det fri, og satser på å grilling til lunsj.  
 

Kl. 16.00: Vi møtes på klasserommet. Har ei strivelig stund og ser på alle bildene  
  som har blitt tatt disse dagene. Oppsummerer og evaluerer uka. 
 
Kl. 17.30: Hva er livsglede? Vi belyser temaet alderdom, minner og gleder.    
 



 
 
 

 
 

Kl. 18.30: Siste middagen under «Livsglede» aktivitetsuken for eldre 2017. 
 

Kl. 19.30: Avskjedskveld i peisestua med bløtkake. (De som skal nordover med 
hurtigruta velger kanskje å reise i kveld). 

 

Tirsdag 20. juni 
 

Kl. 08.30: Frokost, pakking og klargjøring for avreise.  
  Seneste utsjekking av rommene kl. 12.00 
  For de som skal til Brønnøysund går det buss kl. 10.35 fra Vik. 
 
 
 
 
 
 

  

NB! Endringer av programmet kan komme. 
Påmeldte vil få oppdatert program ved kursstart. 



Litt om oss 
 

Nordnorsk Pensjonistskole er en kursarrangør i naturskjønne omgivelser i kommune-
senteret Vik, i Sømna på Helgelandskysten, fire mil sør for Brønnøysund. Til Sømna 
kommer du deg med tog til Grong eller Mosjøen og videre med buss, eller 
fly/hurtigrute til Brønnøysund og til Sømna med buss. Eller du kan benytte egen bil. 
Et opphold på Helgelandskysten, i historiske omgivelser, gir minner for livet!  

 
 
Skolen som et «folkehøgskolelignende tiltak», og holder til i samme bygning som 
Sømna Kro & Gjestegård, hvor vi kan disponerer inntil 66 overnattingsplasser, fordelt 
på enkel og doble rom, alle med dusj/wc og tv.  
 
Nordnorsk Pensjonistskole har arrangert (kort)kurs i 29 år. Årlig har vi rundt 80-100 
kurs, både lokalt og eksternt, i alt fra data, foto og husflid til egenutvikling og 
opplevelsesreiser i det store utland. Nedre aldersgrense er 16 år, øvre ingen…. Hos 
oss møtes generasjonene.  
 
Vi er her for våre kursdeltakere og gjør det vi kan for at alle skal trives hos oss! 
Hverdagene er hektisk i dagens samfunn, vi ønsker å være pusterommet ditt. Og den 
beste markedsføringen vi har er at folk i alle aldre kommer tilbake år etter år.  
 

 

 

Velkommen til skaperglede og livsmot på Nordnorsk Pensjonistskole! 
 

Har du spørsmål? Ring oss gjerne hverdager kl. 09-15 på telefon 750 29 280. 
 

Helgeland 
Rehabilitering 

NNPS 

Sømna Kro & Gjestegård 

Bibliotek 



Pris pr. person kr. 5.695,- 
 

Dette inkluderer 6 overnattinger på enkelt eller dobbelt rom, alle måltider,  
all transport og absolutt alle aktiviteter ihht. program. 

 
Reisen hit til skolen kommer utenom, og må ordnes av hver enkelt. 

Vi er behjelpelig med skyss fra Brønnøysund (statens takster) hvis det ikke går 
offentlig transport (www.tts.no) . Noter evt. behov på ditt påmeldingsskjema! 

 
Deltakere som av ulike årsaker trenger spesiell oppfølging / assistanse,  

må ha med seg ledsager for egen regning. 
 
 

Faktura sendes ut etter endt opphold – du trenger kun ha med ”lommepenger”. 
 
 

 
 

Tlf: 75 02 92 80 / E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 

 

  

 

Vi gleder oss til å treffe deg! 

Hjertelig velkommen! 
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet. 

  

http://www.tts.no/


PÅMELDINGSSKJEMA   
 

 

Eldres aktivitetsuke 14. - 20. juni 2017 

 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  

Navn: 

Adresse: 

Poststed:  Tlf:  

Fakturaadresse (VIKTIG hvis annen enn ovenfor): 

 

 
Ved innlosjering på Sømna Kro & Gjestegård i Vik ønsker jeg å bo i:  

Enkeltrom   

Dobbeltrom  - sammen med:  

VIKTIG! Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse (behov for teleslynge) o.a.: 

 

 

Jeg ankommer Brønnøysund 14. juni (evt. annen dato:……………) med: 

      Hurtigruta    Fly kl……………….       Buss kl. ……………..  Jeg har privat skyss til Sømna 

Jeg bruker/har med rullator           Jeg vil gjerne være med på lette gå turer    

Jeg ønsker helst å være med på følgende aktivitet (sett kun ett kryss): 

Fotpleie Aromaterapi (massasje m/oljer)  

 

Dato / underskrift:   

 

Skulle du av ulike årsaker trenge spesiell oppfølging må du ha med ledsager for egen regning. 

 
NB! Siste frist for innsending av påmeldingsskjema: mandag 22. mai 

 

  

Må fylles ut for hånd og sendes skolen. 


