
 

Sømna - Skålvær - Herøy – Sandsundvær   

Vega – Bremstein – Hysvær – Lånan  

Omnøy – Skogsholmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 i tilknytning til reisen, og arrangeres når vi kommer 
tilbake fra selve turen. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og oppsummere 
reisen vi har vært på sammen. 
 

 

 



Dag 1 – Onsdag 7. 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. Besøk av Erling 
Kvaløy, som vil gi oss et lite innblikk i kystkulturen og kystkvinnenes historie.   
Etterfulgt av felles middag og sosialt samvær i Peisestua. 
 
 

Dag 2 - Torsdag 8. juni 
  

Vi samles kl. 08.45 ved flytebryggen på Berg i Sømna (1 mil fra Sømna Kro & 
Gjestegård). Kl. 09.00 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 Herøy brygge, her skal vi spise lunsj.  

 

 

 

 

 
 
 
 



Etter lunsj går båtturen videre 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 Herøy, og 
takker Reidar for laget. Derfra drar vi direkte tilbake til Vega Havhotell. Her skal 
vi sjekke inn og bo i to døgn. 
 

 

 
 

Dag 3 – Fredag 9. juni  
 

Etter en skikkelig frokost er vi klare til å starte turen ut i verdensarven. Vi drar 
først ut til Bremstein. Her vil viltvokter Kristine fortelle oss om arbeidet der ute. 
Etter besøket på Bremstein går turen videre ut til Hysvær.  
 

 



 
 

På «Gokkå» (bildet) skal vi spise lunsj. 
 

Etter besøket på Hysvær drar vi videre nordover til Lånan, ærfuglens Mekka. 
Her vil ærfuglpasser Hildegunn fortelle oss om arbeidet med ærfuglen, og vi vil 
garantert få se mange ærfugl som ligger på reir. - På Lånan får vi servert kaffe 
og lefse, før vi etter et par timer drar videre til Omnøy. Her skal vi besøke en 
fastboende, og deretter drar vi til Skogsholmen, hvor det bl.a. ligger ei nedlagt 
skole.  
 
Etter en lang dag med masse inntrykk, drar vi tilbake til Vega og Vega Havhotell 
for en bedre middag og et kulturelt innslag med Gisle Ebbesen, som vil 
framføre viser av Emelius i Kvalholmen. Kvalholmen var ei av de mange 
holmene vi passerte tidligere i dag, og der bodde nettopp Emelius.  

 

Dag 4 – Lørdag 10. juni  
 

I dag skal vi, som avslutning på turen, gjøre oss nærmere kjent med 
hovedøyene i Vega kommune. Etter en god frokost er det satt av tid til 
egenaktivitet og litt trim, om noen ønsker det, før vi blir plukket opp av Sømna 
Bussreiser og vår lokalguide Per Morten Gullsvåg for en guidet rundtur på 
øyene. 
 
Første stopp på turen blir et besøk til Ærfuglmuseet på Nes. Der blir det også 
tid til en kafferast, før rundturen med guide Per Morten fortsetter. Kl. 14.00 
avsluttes turen med lunsj på Vega Havhotell, før kursen settes mot Igerøy og 
ferja videre til Horn kl. 17.00 
 
Ved ankomst Sømna rundes skjærgårdscruiset av med ettersamling, der det blir 
oppsummering og evaluering før det hele avsluttes med middag og sosialt 
samvær. 



Kostnader 

Totalpris pr. person:  kr. 6.725,- 
Inkl. transport, overnatting, måltider og opplevelser iht. program. 

 

Tillegg: 

* Ev. overnatting m/frokost på Sømna Kro & Gjestegård før utreise 7. juni eller ved  

retur 10. juni kr. 485,- pr. pers. (+ ev. enkeltdøgnstillegg kr. 113,-) 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. 30 plassene, anbefaler vi deg derfor å være raskt ute, av 

erfaring får vi venteliste.  

 

Påmeldingsfrist: 15. april 2017 
 

 

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 15. april 2017. 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

Skjærgårdscruice
07.juni - 10.juni 2017 

 

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 11. juni og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Vega havhotell, ønsker jeg fortrinnsvis:  

Enkeltrom      

 
Dobbeltrom 

      
     med:  

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (viktig) : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          



 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til  

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

 innen 15. april 2017. 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

Skjærgårdscruice
07.juni - 10.juni 2017 

 

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 11. juni og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Vega havhotell, ønsker jeg fortrinnsvis:  

Enkeltrom     

 
Dobbeltrom 

      
     med:  

 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (viktig) : 

 

 

 

 

 

          


