
 

28.juni – 1. juli 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordnorsk Pensjonistskole ønsker velkommen til 
hyggelige dager på Sør-Helgeland og Leka / Vikna! 

 

 

 

 

 

 

 



Kl.16.30 Ankomst til Vik og Sømna Kro og gjestegård. 
Innsjekk. Kaffe m/ noe attåt i Peisestua. 

Kl.17.30 Guidet busstur i Sømna. V/ Erling Kvaløy. 
Kl.19.30 Middag på Sømna kro og gjestegård, og  

hyggekveld i Peisestua. Orientering om NNPS 
og kulturinnslag (forbehold).   

 

07.30  Frokost. 
08.30  Avreise med buss fra Vik til Horn og ferge 

             til Vega kl. 09.35. 
10:30 -  Guidet rundtur på Vega v/ guide Per 
   Morten Gullsvåg. 
11.30  Stopp med omvisning på Ærfuglmuseet på 
   Nes. Formiddagskaffe.     
14.00:  Vega Havhotell m/ lunsj.  
17.00 Ferge fra Igerøy til Horn og retur til Vik. 
20.00 Middag på Sømna kro og gjestegård, og  

hyggekveld i Peisestua.  
 

Kl. 07.00 Frokost. 
Kl. 08.00 Avreise til Vennesund, ferge til Holm kl. 09.35. 

Videre til Gutvik og ferge til Leka. 
Kl. 10.30 - Guidet rundtur på Leka, m/ bl.a. den unike 

geologien, og fortellingene om Ørnerovet og  
Lekamøya. 

Kl. 13.00  Lunsj på Vertshuset Herlaug. 
Kl. 14. 40  Ferge fra Skei til Gutvik, og videre i retning 

Vikna. Stopp på Kolvereid, før vi fortsetter til 
 Rørvik og innkvartering på «Kysthotellet» Rørvik.  
Middag på hotellet. 

 

Kl. 08.00 Frokost. 
Kl. 10.00 Omvisning i kystkultursenteret Norveg, 

Bryggene og i Berggården (2 grupper). 
Kl. 12.00 Kaffe på Norveg og avreise mot Stjørdal. 
 

Endringer i programmet kan forekomme! 



 
 

Pris pr. person: kr. 3.650,- 
 
Inkl. i prisen: 
 

 Overnatting i enkel / dbl. rom 2 netter m / full pensjon på Sømna Kro & 
Gjestegård 

 Overnatting i dbl. rom 1 natt m / frokost og middag på Kysthotellet Rørvik 

 Utflukter som beskrevet i program 

 Guiding og inngangspenger 

 Bevertning for øvrig med noen unntak, se nedenfor 
 
 
Ikke inkl.: 

 Utgifter til buss og fergebilletter (Ansvarlig: Stjørdal Seniorforum) 
Ved 30 påmeldte kr. 1.350,- / Ved 40 påmeldte kr. 1.150,- 

 2 lunsjer a ca. kr. 150,- (28. juni og 1. juli) 

 Ev. kaffepauser ikke nevnt i program 

 Enkelromstillegg Kysthotellet Rørvik - kr. 250,- 
 
 
 

Påmeldingsfrist: 20. mai 2016 
 
 

Påmelding sendes til: 
 
Stjørdal Seniorforum v/ Einar Hårstad,  
Åsvegen 5 
7510 Skatval 
 
Tlf. 74 80 34 93 / 402 95 504 
 
E-post: einar.magnus.harstad@ntebb.no  
 

 

 



 

Som én av Norges to folkehøgskoler i sitt slag, er det med glede vi ønsker Stjørdal 
Seniorforum velkommen til Sømna. Vi håper programmet faller i smak! 
 
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) har arrangert kurs i 28 år og ligger i 
kommunesenteret Vik, i Sømna kommune, og har fem fast ansatte. Skolen har bl.a. 
som mål å gi eldre og yngre mennesker nye kunnskaper og ferdigheter, bygge bro 
mellom generasjonene, samt være et forum for innsamling, dokumentasjon og 
formidling av de livserfaringer som eldre mennesker sitter inne med.  
 

NNPS arrangerer kun kortkurs, da hovedsakelig med seniorer som «kursister», men i 
og med at man følger lov om folkehøgskoler er alle fra og med 16 år godkjent, og 
hjertelig velkommen, som kursdeltakere hos oss. Kursene er vanligvis fordelt på 3 – 
14 dager, da med tema som for eksempel sangteknikk, digitale kamera, ulike 
husflidsaktiviteter, litteratur, kultur og historie, for å nevne noen. Sistnevnte tema er 
ofte hovedtema i våre kursreiser som vi har både i inn- og utland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De fleste av våre kurs avvikles i Sømna. Her holder vi til i koselige lokaler, i samme 
bygningsmasse som Sømna Kro & Gjestegård, hvor vi har en gunstig prisavtale for 
våre kursister (fra 2015 kr. 650,- for full pensjon: frokost/lunsj/kaffepauser/middag). I 
kaffepausene er vi så privilegerte å ha frivillige hjelpere, våre kursverter, som 
serverer kaffe og noe å bite i. 
 
Men det er viktig å merke seg at vi også holder mange desentraliserte kurs. Så lenge 
det faglige innholdet er knyttet opp mot skolens målsetning og ellers er innenfor de 
retningslinjer som vi har å forholde oss til, kan vi arrangere kurs nesten hvor som 
helst, og i hva som helst. Vi leier inn flinke forelesere fra hele landet. Har du en 
kursidé, tar vi gladelig imot tips og arrangerer gjerne samarbeidskurs. 
 
Du må gjerne lese mer om skolen og våre aktiviteter på www.nordnorsk-
pensjonistskole.no., der finner du også bilder fra våre kurs og opplevelsesreiser.  
 
Send oss gjerne en e-post til post@nnps.no, eller ring 75 02 92 80 hvis du har noen 
spørsmål. Velkommen til skaperglede og livsmot, her hvor generasjonene møtes 

 

 

La oss berike ditt liv med opplevelser og kunnskap… 


