
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bli med på en innholdsrik tur ut til Helgelands vakre øyrike. 

Med Lovund Rorbuhotell som stasjon, 
vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske 

besøk, hele tiden omkranset av vakker natur. 
 
 
 
 

29. juni - 2. juli 2015 



 

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 dele minner, 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. Evt. overnatting kommer i tillegg. Eget program sendes ut til høsten.  
 
 

Dag 1 – Mandag 29. 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 attåtKl. 17.30 - 19.00 - 

Forkurs med presentasjoner og gjennomgang av turen. Etterfulgt av deilig tapas buffet 

i restauranten og sosialt samvær i peisestua.  



 

Dag 2 – Tirsdag 30. juni 
 
Første etappe med Erling Overholdt og «Kingen» går fra småbåthavna på Berg kl. 09.00 

og til Alstahaug. Der skal vi, ca. kl. 11.30, ha omvisning på Petter Dass-musèet, Alstahaug 

prestegård og Alstahaug kirke, hvor Petter Dass var prest fra 1689 - 1707. Deretter 

blir det lunsj på musèet i Margrethes Kafé, der vi skal nyte ekte helgelandsmat. 

 

       
         Det nye musèet fra sjøsiden -          inngangspartiet             Alstahaug kirke 

 
Gode og mette fortsetter vi vår tur til  havs, med avgang ca. kl. 14.30. Neste etappe går 

til vår base på denne turen, Lovund, med beregnet ankomst ca. kl. 16.00. Vi installerer 

oss på Lovund Rorbuhotell, hvor vi skal bo både natt til onsdag og natt til torsdag. Kl. 

19.00 serveres det felles middag.  

 

 
Lovund Rorbuhotell - vår ”base” under skjærgårdscruiset hvert tredje år.  

 

Kl. 20.30 tar en lokal guide oss med på en rolig kveldsvandring i ”Lundefuglenes rike”. 

Om Lovund RorbuHotell mv., gå inn på internett www.lovund.no. 

 

 
 

Dag 3 – Onsdag  1. juli 
 
Etter at vi har spist frokost, må vi være på plass i "Kingen" kl. 09.00, da setter vi 

kursen mot Træna, denne særegne øya vest i havet. Vi har med oss guide fra Lovund, 

som skal følge oss hele dagen på Træna.   

http://uit.no/getfile.php?PageId=1077&FileId=29


 

 

Vi drar først til øya Sanna der vi skal vandre til Kirkhelleren. Formiddagskaffen drikker 

vi på Grendehuset på Sanna. Den er ikke inkl. i prisen, så hver enkelt må ha med 

kontanter og kjøpe kaffen + evt noe attåt selv. 

 

 
 

Kl. 12.45 drar vi tilbake til Husøy. Der får vi omvisning i det helt spesielle Petter Dass- 

kapellet, utsmykket av Karl Erik Harr. I tillegg satser vi på å besøke museet og kirka. 

Erling frakter oss så til Træna Rorbuferie, hvor vi skal spise sen lunsj kl. 15.00. Avreise 

"heim" til Lovund igjen kl. 16.30. Turen tar ca. halvannen time, så det blir tid til en liten 

strekk for den som måtte ha behov for det, før middagen kl. 20.00. 

 

Dag 4 – Torsdag  2. juli 
 
Etter en god frokost skal vi gjøre oss enda litt bedre kjent med Lovundsamfunnet. Vår 

guide møter oss kl. 09.00 og tar oss med på den såkalte ”Dronningrunden”, før vi 

avslutter omvisningen på Kystkultursenteret, siste post på programmet før vi går rett 

om bord i ”Kingen” ca. kl. 11.30. Da setter vi kursen sørover mot utværet Lånan, som 

tilhører verdensarvkommunen Vega. Turen tar ca. 2-2,5 time, alt etter været. 

 

 
 

På Lånan har det bodd mennesker siden 1660, og på det meste var det 50 innbyggere 

der ute. I dag er det ingen fastboende, men aktiviteten og engasjementet for historien 

og ærfugldriften har aldri vært større. På vårt besøk på ca. 3 timer vil vi få både 

omvising og en tallerken med smaker fra Helgeland, før vi cruiser til Sømna, etter noen 

opplevelsesrike dager i vår vakre skjærgård :-)  

 



 

Kostnader 
 

Totalpris pr. person i dbl. rom:  kr. 5.895,- 
Inkl. transport, overnattinger (Sømna og Lovund), måltider og opplevelser iht. program. 

 
Tillegg: 

* Enkeltromstillegg Lovund kr. 600,- 

* Evt. overnatting m/frokost på Sømna Kro & Gjestegård ved retur 2. juli 

   kr. 460,- pr. pers. Krysses av på påmeldingsskjema. 

 
NB! NB! Denne reisen er fulltegnet, med lang venteliste, men er du av de heldige som 
har fått plass må vi be om at påmeldingsskjema (bakerst) fylles ut og sendes oss snarlig, 

og senest  8. mai 2015 
 
 
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. 

 
 
Avbestillingsregler 
 
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. 

   Frafall grunnet sykdom må dokumenteres av lege, for å unngå fakturering. 

 

Vi anbefaler alle å påse at reiseforsikring er i orden. 

 

 

  



 

 

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

oss år etter år.  Skjærgårdscruiset merker seg ut, som den eneste kursreisen som blir 

fulltegnet FØR programmet er klart. - Nå som du har sett planen vår disse dagene til 

havs, håper vi du er godt fornøyd med opplegget og fremdeles er lysten på å bli med. 

 

   
 

Reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole på denne turen er 
 t.v. Geir Nydahl og Sølvi Antonsen Baustad. 

 

Husk siste frist for innsending av påmeldingsskjemaet - fredag 8. mai! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tlf. 75 02 92 80 Faks 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

  



 

 Dato / underskrift:  

Påmeldingsskjema må sendes til  

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

 innen 8. mai 2015 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Skjærgårdscruice
29.juni - 2.juli 2015 

 

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 3. juli og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Lovund RorbuHotell ønsker jeg fortrinnsvis:  

Dobbeltrom      med: 

 

Ønsker rom/rorbu i nærheten av : 

 

 

Jeg ønsker helst å bo på enkeltrom på Lovund        (tillegg på kr. 600,-) 

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

 

 

 

 

 

 

          



 

PÅMELDINGSSKJEMA 

Skjærgårdscruice
29.juni - 2.juli 2015 

 

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 3. juli og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Lovund RorbuHotell ønsker jeg fortrinnsvis:  

Dobbeltrom      med: 

 

Ønsker rom/rorbu i nærheten av : 

 

 

Jeg ønsker helst å bo på enkeltrom på Lovund        (tillegg på kr. 600,-) 

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 8. mai 2015 

          


