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Vi gjentar suksessen fra 2011, og legger igjen ut blant tallrike øyer, holmer 

og skjær på Helgelandskysten, og mot kommunene Herøy og Dønna. 

På denne vakre sjøreisen står høydepunktene i kø: naturopplevelser som kan 

ta pusten fra en, koselige fiskevær, dramatisk historie og mye mer. Kom og 

bli med og opplev Helgeland på sitt beste! 



Dagsprogram 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet…   

Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, 

enten det nå er i inn- eller utland, krever regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi 

arbeider etter, ”at kurset settes inn i en pedagogisk sammenheng”, og at det skal 

gjennomføres ei samling før og etter reisen. 

 

Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise, og dere som har reist med 

oss tidligere, vet nok hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med gruppen, og man 

får en god forsmak på det man skal oppleve. Lengden på forkurset kan variere, alt etter 

hva slags reise vi skal ut på. Av erfaring vet vi at det er behov for mer tid til felles 

forberedelser dersom turen går til det store utland, enn om reisen foregår i mer kjente 

omgivelser.  

Ofte leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder oss på opplevelsene som 

ligger foran oss, vi går gjennom praktiske forhold, blir bedre kjent og samles rundt et 

hyggelig måltid.  

 

 

Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres som et 

selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og 

oppsummere reisen vi har vært på sammen. 

Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles lunsj og middag, som alt er 

med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program sendes ut ei tid 

etter hjemkomst. 



Dag 1 – Mandag 30. juni 
 

Før kl. 17.00 - Oppmøte på skolen / evt. innsjekking på Sømna Kro & Gjestegård (i 

samme bygg). Kl. 17.00 samles vi i peisestua for kaffe m/ noe attåt 

Kl. 17.30 - 19.00 - Forkurs med presentasjoner og gjennomgang av turen. Etterfulgt av 

felles middag og sosialt samvær i Peisestua. 

 

 

 

Dag 2 - Tirsdag 1. juli 
  

Vi samles kl. 08.00-08.15 ved flytebryggen på Berg i Sømna (1 mil fra Sømna Kro & 

Gjestegård). Presis kl. 08.30 legger vi fra land med hurtigbåten ”Kingen”, og sommerens 

vakreste eventyr, vårt Skjærgårdscruise, er i gang! Etter om lag halvannen time 

ankommer vi Skålvær, et av de gamle handelsstedene langs leia på Helgeland. Vi vandrer 

omkring på øya sammen med vår dyktige guide Nils Falch, samtidig som vi får høre om 

øyas historie. Vi besøker også den vakre kirken, som ble reist på øya i 1889. 

 

 

Besøket i Skålvær avsluttes med kaffe og vafler i det som var handelsstedets 

viden kjente hage. 

”Kingen” tar oss deretter med til Herøy kommune, nærmere bestemt 

til Seløy Kystferie, som vi skal ha som base under hele cruiset. Der blir vi innkvartert i 

de forskjellige boenhetene. Ikke alle er av samme størrelse, men alle er trivelige og av 

god standard. Overnattingen skjer i dobbeltrom, enkeltrom tilbys ikke. Om mulig og 

etter avtale med deltakere, kan det være mulig å sette inn ekstra seng på noen av 

rommene. 

 

 

 

 



Etter å ha spist en god lunsj, skal vi bruke resten av dagen til opplevelser i Herøy. Først 

får vi en guidet busstur gjennom hele kommunen, en kommune som kun består av øyer, 

knyttet sammen med en rekke broer. 

 

 
 

Andre naturlige plasser å besøke, er Herøy kirke, en av middelalderkirkene på 

Helgeland, og også Herøy Bygdetun. Både kirken og bygdetunet ligger ved 

kommunesenteret. Etter det går vegen tilbake til Seløy Kystferie, hvor det venter oss 

en bedre middag. Og det ble aften første dag… 

 

 

 

Dag 3 - Onsdag 2. juli  
 

Etter en skikkelig frokost er vi klare til å starte på ”Dønnadagen”. Buss og guide bringer 

oss til de stedene som er lagt inn i programmet, og vi kan love mye lokal historie av ulikt 

slag: 

- Historisk orientering og omvisning om Dønnes Kirke / Dønnes Gård.  

- Inspeksjon av den viden kjente fallosen på Glein. 

- Fortellinger om Dønnas to store sønner, forfatteren 

  Ole Rølvåg og biskop Anton Bang. 

- Besøk på Fjellstua der vi nyter en fantastisk utsikt og inntar en kopp kaffe 

-mm 

 

 



Vi må selvsagt også sørge for at kroppen får sitt, og i tillegg til kaffepausen på 

Fjellstua, skal vi avslutte besøket på Dønnes Gård med en bedre lunsj. 

 

Etter en innholdsrik dag på Dønna, setter vi kursen tilbake til Seløy, hvor vi inntar vår 

ettermiddagskaffe. For de som ønsker det, blir det kl. 17.00 mulighet for å bli med på 

en 2-timers tur med RIB (havrafting) i Helgelands fantastiske skjærgård. Turen koster 

kr. 700,- / pers., og er ikke lagt inn i prisen for turen. For at det skal bli tur, må det 

være min. 6 personer som ønsker å delta. Se avkrysning på påmeldingsskjema. For de 

som ikke ønsker å dra på RIB-tur, er det rikelig mulighet for å gå seg en fin trimtur, 

eller man kan ta seg en hvil og slappe av. Middag serveres kl. 20. 

 

 

 

Dag 3 - Torsdag 3. juli 
  

Cruisets siste dag inneholder en stor opplevelse, nemlig båttur ut til øygruppen 

Sandsundvær. Øyene har funnet sin plass i historien på grunn av den tragiske ulykken 

som fant sted der 22. januar 1901, da stormen gjorde sitt til at 34 mennesker omkom. 

 

 

Med oss på turen utover dit, har vi med oss Reidar Moursund fra Herøy, som er en av de 

som har mest kunnskap om dette temaet, og han vil berette for oss om denne hendelsen 

mens vi rusler omkring der ute i havgapet. Besøket avsluttes med en hyggelig kafferast i 

det fri. 

 

Når vi er ferdige med besøket på Sandsundvær, drar vi tilbake til Seløy, takker Reidar 

for laget, inntar en bedre lunsj og tar strake vegen hjem til utgangspunktet, Berg – 

fullspekket av opplevelser og følelser omkring vårt fantastiske HELGELAND!!! 
  



Kostnader 

Totalpris pr. person:  kr. 5.475,- 
Inkl. transport, overnatting, måltider og opplevelser iht. program. 

 

Tillegg: 

* RIB- tur (havrafting) 2. juli - kr. 700,- / pr.pers. 

* Evt. overnatting m/frokost på Sømna Kro & Gjestegård før utreise 30. juni eller ved  

   retur 3. juli- kr. 462,- pr. pers. Krysses av på påmeldingsskjema. 

 
Merk! Vi har mottatt mange påmeldinger allerede før programmet kom på trykk. Ønsker 

du å sikre deg en av de ca. 28 plassene, anbefaler vi deg derfor å være raskt ute, av 

erfaring får vi venteliste.  

 

Påmeldingsfrist: 30. april 2014 
 

 

For påmelding/spørsmål kontakt: 

 

 

 

 

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

 

Det tas forbehold om små endringer i programmet,  
samt endringer i pris ved evt. uforutsette prisøkninger. 

 
 
Avbestillingsfrister 
 
Når skriftlig påmelding er levert vil avbestilling  

* nærmere avreise enn 4 uker belastes med 50% av turens pris. 

* mindre enn 1 uke før avreise belastes turen i sin helhet. 

Vi anbefaler alle å påse at reiseforsikring er i orden. 

 

 

 

 

 



 Dato / underskrift:  

Påmeldingsskjema må sendes til  

Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna evt. til e-post: post@nnps.no 

 innen 30. april 2014 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Skjærgårdscruice
30.juni - 3.juli 2014 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 

Jeg ankommer Sømna  ................. (fyll inn dato)  og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

Jeg trenger også rom ved hjemkomst, natt til 4. juli og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Seløy Kystferie, hvor vi bor i forskjellige boeneheter, ønsker jeg fortrinnsvis:  

Dobbeltrom      med: 

 

Tremannsrom 

      

     med:  

 

Jeg vil være med på en 2 timers RIB-tur (havrafting) 2. juli        (tillegg på kr. 700,-) 

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (viktig) : 
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Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna evt. til e-post: post@nnps.no 
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