Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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Fra hav til bord
12. - 14. mars 2021
Vil du være med på havfiske på Helgelandskysten? Bli med og lær deg å
rense og ta vare på fisken fra den dras opp av havet til den kan nytes som
ferdig måltid.

Kurslærer: Utdannet kokk Karl Erik Rørmark og hjelpere fra Sømna Go´matlag.

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Fra hav til bord, 12. - 14. mars 2021
Kursinnhold
Under dette kurset får du være med på hele prosessen
fra fisketuren, rensing og filetering av fisken og til tilberedingen av fangsten til den ligger på fat. Det blir
variert meny denne helga. Alt fra tradisjonell hverdagsmat til festmåltider som for eksempel fiskekaker, fiskeboller, fiskegrateng, stekt og bakt fisk, røkt fisk, fersk
fisk med lever og rogn, fiskesuppe og boknafisk for å
nevne noe. Vi er opptatt av at vi skal ta vare på naturresursene, og du vil lære hvordan du kan utnytte så
mye som mulig av fisken.
Du vil få gode oppskrifter, lære ulike teknikker, og får
tips og triks for å trylle frem de nydeligste retter. Vi vil
jobbe sammen i grupper, og avslutter hver dag med et
felles måltid der vi serverer og presenterer det vi har
laget i løpet av dagen.
Under kurset disponerer vi båter, redningsvester og
noe fiskeutstyr. Vi tenker å fiske med line, havfiskestang, håndsnøre, dorg og jukse, men vi må selvfølgelig ha værforbehold i forhold til
havfiske. Dersom alle skal få fiske samtidig må du ha med noe fiskeutstyr selv.

Program
Fredag 12. mars: Kl. 11.00 – 21.00
Teori og planlegging, fisketur, tilbereding av fangst og matlaging. Lunsj og middag er
inkludert.
Lørdag 13. mars: Kl. 09.00 – 21.00
Fisketur, tilbereding av fangst og matlaging. Lunsj og middag er inkludert.
Søndag 14. mars: Kl. 09.00 – 14.00
Tilberedning av fangst og matlaging. Lunsj er inkludert.
.
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Fra hav til bord, 12. - 14. mars 2021

Kurslærer
Karl Erik Rørmark er utdannet kokk, og har hatt flere kurs i lag med Sømna Go´matlag
med flotte tilbakemeldinger!

Praktisk informasjon
Kurslokaler: Vi starter opp kurset i Nordnorsk Pensjonistskoles undervisningsrom.
Deretter drar vi til Bjørnvika. Vi bruker ungdomshuset Framheim i Vik til bl.a. matlaging og
tilbereding av måltider.
Tidspunkt:

Fredag 12. mars
Lørdag 13. mars
Søndag 14. mars

Utstyr:

-

kl. 11.00 - 21.00
kl. 09.00 - 21.00
kl. 09.00 - 14.00

Varme klær og varmt fottøy
Inneklær og innesko
Forkle
Kniv (tollkniv og filetkniv om du har)
Matpakke til lengre økt på sjøen
Dersom du har med eget fiskeutstyr får flere fiske samtidig

Målgruppe
Alle over 16 år som er interessert i å lære prosessene fra fisken dras opp av havet til den kan
nytes som ferdig måltid.
Med forbehold om endringer.
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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
Kursavgift

kr. 2300,- pr. pers.

Prisen inkluderer kaffepauser og smaksprøver,
aktiviteter og måltider i henhold til program.
Overnatting
1 døgn m/frokost
2 døgn m/frokost

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

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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