
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Med den unike perlen Klokkergården som stasjon, 
vil vi på denne båtreisen legge ut på kulturelle og historiske 

besøk, hele tiden omkranset av vakker natur. 
 
 
 
 
 
 

6. - 9. juni 2016 



 

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 i skolens lokaler før og etter reisen. 
 

 
 

Samlingen før denne reisen arrangeres dagen rett før avreise, og dere som har reist 
med oss tidligere, vet hvor verdifull disse forkursene er. Man blir kjent med gruppen, 
får en forsmak på det man skal oppleve (ofte av en innleid foredragsholder). Vi går 
gjennom praktiske forhold, får kaffeservering av våre verter i peisestua, samt et godt 
måltid i restauranten på Sømna Kro & Gjestegård, som er i samme bygg som NNPS. 
 
Ettersamlingen foregår også på skolen. Vi vil da evaluere reisen, dele minner, se bilder 
og oppsummere opplevelsene vi har vært på sammen. Denne samlingen inkluderer en 
felles avskjedsmiddag. Evt. overnatting kommer i tillegg.  

 

Dag 1 – Mandag 6. juni 
 

Oppmøte på skolen / innsjekking på Sømna Kro & Gjestegård. Forkurs på 
undervisningsrom 107 med oppstart kl. 16.00.  Presentasjon, praktisk informasjon, og 
ettermiddagskaffe i peisestua, før vi får besøk av lærer og magistergradstipendiat Ina 
Andreassen fra Brønnøysund, som vil gi oss et lite innblikk i kystkulturen og 
kystkvinnenes historie.  Vi avslutter kvelden med en deilig tapas buffet i restauranten, 
før vi tar kveld og får en god natts søvn før vi i morgen endelig kan legge ut på vårt 
opplevelsesrike skjærgårdscruise langs en av Norges vakreste kyststriper. 

Skolens lokaler Gjestegårdens lokaler 
lokaler 



 

Dag 2 – Tirsdag 7. juni 
 

Første etappe går fra småbåthavna på Berg kl. 09.00, der skipper Erling Overholdt og 
«Kingen» fra Vega bringer oss til Alstahaug. Der skal vi, ca. kl. 11.00, 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. 
 

 
        Musèet innvending i 2. etg.                      Inngangspartiet       Prestegårdens idylliske omgivelser 

 
Neste etappe, på ca. 2,5 t, går fra Alstahaug og til Selsøyvik gamle handelsted i Rødøy, 
hvor vi får ettermiddagskaffe og orientering om handelsstedet, som med sine fire 
bygninger ble fredet i 1942.  
 
Vi fortsetter så til den flotte Klokkergården hos Malin Arntsen og installerer oss der.  
Vi må alle bo i dobbel eller trippelrom. Men med bare enkeltsenger går nok det fint 
i 2 netter. Standarden er enkel, men hjemmekoselig i lokaler med sjel.  
 
Etter middag (som vi satser på å spise kl. 19.00) blir det vandring på øya, som har 
flere småbedrifter innen husflid og lokalhistorie. De helt spreke kan ta seg en tur opp 
på Rødøyløva, et av de mest kjente landemerkene langs leia. Om Klokkergården, les 
mer på den fine hjemmesiden deres www.klokkergaarden.no. 
 

 
Her fra vårt besøk på Rødøyløva i 2013 i fantastisk kveldssol. 

http://www.klokkergaarden.no/


 

Dag 3 – Onsdag 8. juni 
 
Frokost kl. 07.30. Avreise kl.09.00 og klar for Meløydag  Vi plukker opp vår 
kjentmann, Anfinn Myrvang, på Åmøyhamn, og han vil guide oss videre i 
Meløyfjerdingen. Det blir strandhogg og kaffeservering ved Nordtun nær Engavågen, 
før kursen settes mot Holandsfjorden og Engenbrèen, en Svartisarm. Her blir vi 
hentet av buss og kjørt inn til breen, hvor Anfinn vil berette om breens historie. De 
som ønsker kan gå opp mot selve breen. Deretter blir det lunsj på Brestua (som også 
drives av Malin Arntsen), før vi returnerer til Rødøya sent på ettermiddagen.  
 

 
     Her fra vår tur i 2013, også da med Myrvang som guide. Ved brèen vokser den vakre Bergfruen. 
 
 

Dag 4 – Torsdag 9. juni 
 
Frokost kl.07.30. Avreise fra Rødøya kl. 08.30. Vi setter kurs mot Myken, det ytterste 
været i Rødøy kommune med bosetting. Myken har maange flere hus enn fastboende 
og er et sjarmerende lite fiskevær, bestående av ca. 40 større og mindre øyer, holmer 
og skjær. Til tross for en bitte liten befolkning er Myken et livskraftig samfunn, der 
tiltakslysten er stor, og der det er mange forskjellige aktiviteter. Denne nydelige lille 
øya vil du ikke glemme med det første… 
 

 
Her er gruppebildet vi tok på Myken i 2013. 

        
På Myken får vi først en historisk øyvandring med Gro Bygdevoll. Deretter et besøk på 
verdens første arktiske Whisky destilleri, før vi avslutter besøket med 
formiddagskaffe og deilige hjemmebakte kaker ved «Bruket Bord og Bar» som åpnet i 
fjor. På turen fra Myken til Berg serveres det lunsj. Været avgjør hvor.  Ankomst Berg 
rundt kl. 18.30. Deretter samling på skolens undervisningsrom for evaluering, bilder, 
avskjedsmiddag, farvel og god sommer. 



 

 

Kostnader 
 

Totalpris pr. person: kr. 6.295,- 
Inkl. forkurs, båt-/busstransport, 3 overnattinger (1 på Sømna og 2 på 
Klokkergården), full pensjon, kaffepauser, omvisninger og opplevelser iht. program. 
 
Tillegg: 

* Evt. overnatting m/frokost på Sømna Kro & Gjestegård ved retur 9. juni 
   kr. 579,- pr. pers. Krysses av på påmeldingsskjema. 
* Whisky – snaps på Myken Destilleri – kr. 55,- for 2 cl 
 

NB! NB! Denne opplevelsesreisen er fulltegnet, men ta kontakt enten på tlf.750 

29 280 eller e-post til post@nnps.no hvis du ønsker å stå på en venteliste.  
 

Får du bekreftet plass er siste frist for innsending av skjemaet er  6. mai 2016 
 
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  
* 13. - 20. mai belastes med 50% av turens pris. 
* etter 20. mai 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. 
 

 
 



 

 
 

Kjære leser! 
 

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. 

 

 
  Reiseleder fra Nordnorsk Pensjonistskole på denne turen er 

 Sølvi Antonsen Baustad.  

 
Husk siste frist for innsending av påmeldingsskjemaet - fredag 6. mai! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tlf. 75 02 92 80 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 6. mai 2016 

P Å M E L D I N G S S K J E M A  

Skjærgårdscruice
6. - 9. juni 2016 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
Jeg ankommer Sømna  6. juni og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
Uten tillegg 

Jeg trenger også rom ved hjemkomst, natt til 10. juni og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom        med:  
 

På Klokkergården ønsker jeg fortrinnsvis:  

Dobbeltrom      med: 

Trippelrom       med: 

 
Fotografering under kurset kan forekomme.   
Bilder som evt. blir tatt av meg kan brukes i fremtidig markedsføring                 Jeg tillater ikke bruk av bilder 

 

Jeg vil gjerne gå på Rødøyløva          Jeg foretrekker å gå rolig tur i skogen / langs stranda  

Jeg ønsker ikke å være med å gå tur på Rødøya  

 

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