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Båthistorie på Sør-Helgeland
23. - 26. august 2021

Et unikt kurs om livet langs kysten og båtens historie på Sør-Helgeland!
Her får deltakerne med seg spennende foredrag, utflukter med guiding i
vakre omgivelser, god mat og lærerike opplevelser.

Lære hele livet - Leve hele livet!
Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Båthistorie på Sør-Helgeland, 23. - 26. august 2021

Kursinnhold
Båten har vært en forutsetting for bosetting på Sør-Helgeland i uminnelige tider. Båten og
behovene har endret seg gjennom historien, og dette vil du lære mer om under dette kurset.
Vi skal besøke kystlag, store og små museer, utstillinger og naust fra fjorder i Bindal til
havgapet på Vega. Vi lærer historie samtidig som vi deltar på hyggelige aktiviteter, spiser
godt og nyter vakre Sør-Helgeland.

Kursprogram
23. august

Oppstart kl 16.00. Velkommen, informasjon om kurset og
foredrag. Dagen avrundes med sen middag på Sømna Kro & Gjestegård.

24. august

Utflukter i Sømna. Vi besøker naustet til historielaget, kystkvinneparken og
Sømna Bygdetun. Lunsj og middag på Sømna Kro & Gjestegård.

25. august

Utflukt i Bindal. Vi besøker Helgeland Museum Bindal, der vi får guidet
omvisning i utstillingen med hovedfokus på nordlandsbåten. Vi får møte en
båtbygger under omvisningen. Kystlaget i Bindal vil også være representert
med en større båt denne dagen. Lunsj på museet og middag på Sømna Kro &
Gjestegård.

26. august

Utflukter på Vega. Vi besøker Vega Kystlag og får omvisning i museet på
brygga. Vi legger også turen innom Verdensarvsenteret og får guidet kjøretur
på øya. Lunsj med kystlaget i kafeen på Vegstein, og middag på ferjeturen
tilbake til Sømna. Kursavslutning ca. kl. 20.00.
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Båthistorie på Sør-Helgeland, 23. - 26. august 2021

Kurslærere
En knippe med dyktige lokale guider fra Sømna, Bindal og Vega.

Praktiske opplysninger
Kurssted:

Oppstart i Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom i Vik i Sømna.

Tidspunkt:

Mandag, 23. august kl. 16.00 - torsdag, 26. august kl. 20.00.

Utstyr:

Klær og sko for ulike utflukter både innendørs og utendørs (ihht. program).

Målgruppe
Alle gamle og unge som ønsker å lære mer om båthistorien og båtens betydning for bosetting
på Sør- Helgeland gjennom historien.
Deltakere bør kunne komme deg inn og ut av buss, og gå litt rundt på museer. Si ellers fra om
du trenger tilrettelegginger av noe slag, så ser vi hva vi får til.

Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30 års
erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å belyse
hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.
Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene. Velkommen til oss!

Priser
Kurspris

kr. 4100,- pr. pers.

Inkludert i prisen er utflukter, transport med buss
og ferjer, alle inngangsbilletter, guiding, aktiviteter
og måltider ifølge program.
Overnatting
1 døgn m/frokost
2 døgn m/frokost
3 døgn m/frokost

kr. 528,- pr. pers.
kr. 1056,- pr. pers.
kr. 1584,- pr. pers.
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Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro &
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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