
Stressmestring i teori og praksis 
 

 

Nordnorsk Pensjonistskole, 8920 Sømna. 

 



Det snakkes mye om stress i dagens samfunn, og enten man går på skole, jobber eller 
er pensjonert opplever man fysisk eller psykisk press i perioder. Dette er ikke skadelig 
når varigheten er kort, men stress over lang tid vil påvirke både nervesystemet, 
hormonbalansen, pusten og fordøyelsen. Da har stresset fått et negativt grep over 
hele tilværelsen din. 

Stressmestring handler om å bli bevisst på hvor stresset ditt kommer fra og hvordan 
du kan lære deg å ta tilbake kontrollen over hverdagen. Når vi bruker kroppen vår for 
lite, slik som mange yrkesgrupper gjør, resulterer i tillegg dette til fysiske problem av 
ymse slag. Noe som også fører til at vi føler på mer stress i hodet. 

Nordnorsk Pensjonistskole ønsker å gi kunnskap om dette aktuelle temaet og tilbyr 

en «Ny vår med kropp og sjel i balanse», et kurs med faglig og medmenneskelig 

påfyll. Våre instruktører Elin Jespersen og Ingrid Moen er begge fysioterapeuter, og 

har mye egenerfaring. De brenner for å formidle hvordan vi ved enkle grep kan få økt 

livskraft og glede, samt forebygge stress. Kurset er åpent for alle over 16 år, uansett 

arbeidstype eller livssituasjon. 

 

Elin Jespersen er spesialistfysioterapeut og har arbeidet med 

rehabilitering ved Valnesfjord Helsesportsenter i 16 år. Hun har en 

mastergrad i folkehelsevitenskap fra institutt for samfunnsmedisin, UiT. 

For femten år siden tok hun sitt første av mange yogakurs, og har de 

siste fem årene hatt ukentlige yogaklasser(www.yogavalnesfjord.com). 

Hun er sertifisert yogalærer fra Laurel Hodory and faculty. 

 

Ingrid M. Moen har jobbet som fysioterapeut i 21 år, og er spesialist 

i forebyggende helsearbeid. Hun har jobbet ved St. Olavs, 17 år i 

kommunetjenesten og er nå ansatt ved Sør-Helgeland 

bedriftshelsetjeneste. I tillegg kjører hun kurs og veiledning innen 

trening, stress og kosthold. 

 

http://www.yogavalnesfjord.com/


 

 
 Læren om kroppens fysiologiske og mentale reaksjon under stress 

 Rolig Yoga med vekt på pust og tilstedeværelse 

 Lunsj 

 Mestring av krav og forventninger i hverdagen 

 Kaffepause i peisestua 

 Yogaøkt med enkle øvelser og pust 

 Oppsummering av dagen 

 

 

 
 Forebyggende stress / krysspress 

 Autogen trening / yoga 

 Lunsj 

 «Bra mat for bedre helse» 

 Kaffepause i peisestua 

 Yogaøkt – finne tilbake til kroppen som ressurs 

 Oppsummering og evaluering 



  Vik (i Sømna), Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom 107  
    
   Sømna ligger på Helgelandskysten, fire mil sør for Brønnøysund. 
   Hvis du ikke kjører bil, kan du ta tog til Grong eller Mosjøen, og 
   videre derfra med buss (www.tts.no). Eller du kan ta fly/hurtigrute 
   til Brønnøysund, og videre til Vik med buss. 

 Kr. 975,00  

Dette inkluderer kursavgift, lunsjbuffet begge dager, samt kaffepauser 

med noe å bite i.  

   Evt. tillegg:  

 Trenger du kost og losji på Sømna Kro & Gjestegård har vi følgende tilbud til 

våre ”kursister” : 
Onsdag  – Fredag  i enkelt eller dobbeltrom: kr. 1030,-  
inkl. 2 frokost og 2 middag  
Torsdag – Fredag i enkelt eller dobbeltrom kr.  620,-  
inkl. 1 frokost og 1 middag  

Nordnorsk Pensjonistskole sender samlet faktura på kursavgift 

   og evt. kost/losji på gjestegården etter endt kurs.  

Senest torsdag 26. februar 

8920 Sømna / Tlf. 75 02 92 80 / Faks 75 02 90 36 / post@nnps.no /  

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 

f.v. rektor Geir Nydahl, kontorleder Sølvi Antonsen Baustad, pedagog Ingrid Strand, 

studieleder Sigrid Sund Westerfjell og ass. rektor Einar Jakobsen. 

http://www.tts.no/
mailto:post@nnps.no


Først - ikke la navnet vårt skremme deg – hovedgruppen vår er seniorer, men vi har i hele 27 

år arrangert kortkurs for alle over 16 år. Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er et 

folkehøgskolelignende tiltak i naturskjønne omgivelser i kommunesenteret Vik i Sømna 

kommune. Vi er her for våre kursdeltakere og gjør det vi kan for at alle, unge og gamle, skal 

trives hos oss. Prisene for kurs og overnatting er meget fordelaktige! Og den beste markeds-

føringen vi har er at folk i alle aldre kommer tilbake år etter år  

 

Torghatten Trafikkselskap, her finner du hurtigbåt- ferje og bussruter: 
http://tts.no 
 
Togruter til Grong (evt. Mosjøen) finner du her: 
http://www.nsb.no/ 
 
Eller kanskje du skal ta Hurtigruta til Brønnøysund: 
http://hurtigruten.no 
 
Eller fly, vi kan være behjelpelig med transport fra/til Brønnøy lufthavn mot betaling: 
http://wideroe.no 

- og at denne kursbeskrivelsen har pirret nysgjerrigheten 

nok til at du vil melde deg på  Vi lover deg to dager som  

kommer til å gjøre deg og din godt!  

For å sikre deg en plass, send oss utfylt skjema innen 26. februar.  

Helgeland 

Rehabilitering 

NNPS 

Sømna Kro & Gjestegård 

Kulturskole / Bibliotek 

http://www.nsb.no/
http://hurtigruten.no/
http://wideroe.no/


 

12.– 13. mars 2015 (kl.09.00-16.00) 

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

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Tlf.dagtid:  Mobil:  

E-post:   

Fakturaadresse (hvis annen en privat): 

 

 

Trenger rom på Gjestegården Ankomst_________(dato). Avreise_________(dato).  

Enkeltrom               

Dobbeltrom  - sammen med:   

Se priser i kursbeskrivelsen - Utsjekking kl. 12.00 hvis du ikke avtaler annet. 

 

Spesielle behov vedrørende kost (matallergier), helse, annen nødvendig info.: 

 

 

 

* Nordnorsk Pensjonistskole er et ”Folkehøgskolelignende tiltak”, og følger samme reglement 

som alle andre folkehøgskoler. Som utdanningsinstitusjon er vi pålagt å rapportere navn, adresse 

og fullt personnummer. Vi ber derfor om forståelse for at vi må ha 11-sifret fødsels- og persnr  

 

Torsdag 26. februar er siste frist for påmelding!  

PÅMELDINGSSKJEMA  


