
Styrk deg selv  
- din hverdag og ditt arbeid! 

 
 
 

 
Thon Hotel Nordlys, Bodø  

12. – 13. september 2017 
 

Bli med på to inspirerende dager med den danske forfatteren 
Gitte Jørgensen,  kvinnen bak ”Pippi Power” og den nye boken 
”Når sjelen kaller – skap det livet du lengter etter” . 
 



Du er en kvinne som gir av deg selv. Du er ansvarsfull, deler av din viten, 
din omsorg og ditt hjerte -  men hvem passer på deg?  Du er kanskje helsearbeider, 
kontormedarbeider, butikkansatt eller lærer, og er glad i jobben din. Men når satte 
du av et par dager til deg selv? Når fokuserte du sist på hvordan du kan booste din 
egen energi og ditt livsoverskudd, både på jobb og privat? 

Dette kurset er myntet på deg som har en travel jobb og hverdag, og som trenger 
noen knep for å fylle energi lageret. Og som de sier når du er ute og flyr:  

Ta på egen oksygenmaske først, før du gir oksygen til andre!  
 
 

Gitte Jørgensen er en dansk 
forfatter, journalist, coach og 
underviser. Hun er 53 år og har i 
de siste årene turnert i Norge 
med sine inspirerende kurs og 
foredrag. Hun snakker lett 
forståelig dansk, og bruker også 
noen norske ord. 

 Gitte har vært gjest i ”Først og 
Sist”, ”God Morgen Norge”, 
”NRK Puls”. Gjort intervju i bl.a. 
Aftenposten, Bedre Helse, 
Kvinner og Klær og ALT for 
damene, og bare for å nevne 
noe.  

Hun hadde stor suksess med 
boken ”Pippi Power” (2010) og 
har tidligere holdt mange kurs 
for NNPS for både unge og godt 
voksne kvinner, med uavkortet 
gode tilbakemeldinger.  

Det er derfor med stor glede at 
vi kan tilby dette eksterne kurset 

til kvinner i Bodøregionen – denne folkekjære, engasjerte, inspirerende kvinnen må 
bare oppleves! 



Dette er det du kan forvente etter endt kurs: 
 
 En livs-boost – inspirasjon, nytenkning og et energiløft 
 Viten om positiv psykologi, lykke- og atferdsforskning.  
 Lavterskel verktøy for å bygge opp konstruktive, målbevisste og positive mentale 

og fysiske vaner. 
 En mangfoldig ide-katalog, på hvordan du kan arbeide med deg selv for å få frem 

ditt bedste potensiale og holde energien oppe gjennom hele arbeidsdagen.  
 En investering i deg selv, som du kan hente ut renter fra i mange år fremover! 

 
 

Program tirsdag 12. september, kl. 08.30 – 16.00 
 Ankomst og innsjekk   
 Velkommen  
 ”Vil du tenke nytt, må du gjøre nytt". Inspirasjon fra hjerne- og atferdsforskning.  
 Kaffepause” 
 Del I: ”Livsenergi og glede er (som regel) ikke tilstede automatisk. Den skal skapes, 

velges og vedlikeholdes.” Inspirasjon fra positiv psykologi og lykkeforskning.  
 Lunsj 
 ”Styrk din indre vennlighet”. Presentasjon av måter for å booste og vedlikeholde sin 

selvfølelse.  
 "Nytelse er en snarvei for å skape mer energi". Inspirasjon til hvordan du skaper 

mer livskraft ved å være mer oppmerksom på lykkestoffer som oxitocin.  
 

Program onsdag 13. september kl. 09.00 – 16.00 
 Slipp gleden inn – fra tidlig morgen. 
 "Når du blir din egen beste venn, skaper du mindre stress".Inspirasjon fra narrativ 

coaching.  
 Kaffepause  
 Del II: ”Livsenergi og glede er (som regel) ikke tilstede automatisk. 

Den skal skapes, velges og vedlikeholdes.”  
 Lunsj 
 ”Veier til egen-omsorg”. Presentasjon av meditative, avspendings- 

og energioppbygnings-øvelser, som kan hjelpe deg og styrke deg i 
en travel hverdag.   

 ”Det minste skritt skaper de lange linjer i livet dit”. Bygg opp 
positive, konstruktive vaner som styrker deg i hverdagen. 
Inspirasjon fra atferdsforskningen.  

 

Gittes undervisningsform er dynamisk, aktiv og variert. Kurset består av 
et insprasjonsopplegg med øvelser, bevegelser og kreativitet. 



Praktisk informasjon 
 

Kurssted i Bodø: Thon Hotel Nordlys, i møterom med utsikt over havnen. 
 

 
 
 
Kurspakke: Kr. 1500,-  

Dette inkluderer både kursavgift, materiell, deilig lunsjbuffet 
tirsdag og onsdag, samt kaffepauser med noe å bite i. 

 
3-retters middag : Kr. 495,- (tirsdags kveld) 

 
Overnatting : 11.-12. sept. kr. 748,- i dbl. rom / kr. 1295,- i enk. rom  
 12.-13. sept. kr. 848,- i dbl. rom / kr. 1495,- i enk. Rom 

Rom må bookes i påmeldingsskjemaet til kursarrangør NNPS 
 
Betaling: NNPS  sender samlet faktura på kurspakke, ev. middag og 

overnatting etter endt kurs. 
 
Påmelding senest        

Mandag 10. juli Elektronisk via www.nnps.no under fanen  

 ”Påmelding eksterne kurs” eller til post@nnps.no 
 
 

Kursarrangør: NNPS (Nordnorsk Pensjonistskole) 

For alle mellom 16-100 år Kirkeveien 2 – 8920 Sømna 
Tlf. 75 02 92 80 / post@nnps.no  
www.nnps.no 

mailto:post@nnps.no


Om Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) 
– kursarrangøren for deg mellom 16 og 100 år. 
 
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er én av Norges to kursarrangører i sitt slag og er 
statlig godkjent som et folkehøgskolelignende tiltak. I 29 år har vi hatt gleden av å 
lage kurs hovedsaklig for seniorer, men også for yngre mennesker, da et av våre mål 
er å bygge bro mellom generasjonene. 
 
Pr. d.d. er vi fem ansatte og 
holder til i kommunesenteret Vik, 
i Sømna Kommune, 4 mil sør for 
Brønnøysund. Vi holder til i 
trivelige lokaler sammen med 
Sømna Kro & Gjestegård, der våre 
kursdeltakere kan overnatte m/ 
full pensjon fra kun kr. 675,- . 
 
NNPS arrangrer prisgunstige  kortkurs fordelt på 2-14 dager, både lokalt og eksternt, 
som dette kurset. Tema kan f.eks. være  
* digitale medier,  
* egenutvikling, 
* matkultur,  
* husflid, 
* litteratur 
* kultur og historie.  
Sistnevnte tema er ofte hovedtema på våre opplevelsesreiser som vi lager både i 
inn- og utland. 
 
NNPS arrangerer også kurs i samarbeid med ulike typer frivillige organisasjoner 
/lag/foreninger. Ta kontakt på tlf. 75 02 92 80 eller post@nnps.no om du har en 
kursidé eller ønsker nærmere informasjon. 
 
Vi håper vi mottar din påmelding! 
- og at denne kursbeskrivelsen har pirret nysgjerrigheten din nok til at du vil melde 
deg på Vi lover deg to kursdager som kommer til å gjøre deg godt, lenge! Men vi 
har begrenset med plasser, så vi anbefaler deg å ikke vente for lenge med å sikre 
deg en plass. Siste frist for påmelding er allerede mandag 10. juli. Med forbehold 
om ledige plasser. 



Tilbakemeldinger  

-fra noen av NNPS tidligere kurs med Gitte Jørgensen 
 
 
"Super kurslærer! Flink til at alle skal føle seg verdifulle – ser på alle!" 
 
"Fantastisk danske! Gitte er flott på alle vis!" 
 
"Anbefaler dette kurset til alle kvinner! Et av de beste jeg har vært på!" 
 
"Nyttig! Supert og inspirerende. Lærerikt."  "Vitamininnsprøytning!" 
 
"Kjempebra opplegg, både kursledelse og administrering av kurset." 
 
 

 

  
Fornøyde kursdeltakere i alle aldre! 

 


