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Kulturminner i Brønnøy
23. - 24. september 2021

Vil du lære om kulturminner i Brønnøy? Dette kurset gir deg en «historisk»
bussreise mellom eldre og yngre kulturminner i kommunen, og vil gjøre deg
bedre kjent i distriktet. Bli med på lærerike, spennende og hyggelige dager!
Guide og foredragsholder: Magnar Solbakk

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Kulturminner i Brønnøy, 23. - 24. september 2021

Kursinnhold
Bli bedre kjent i Brønnøy kommune! Brønnøy er en mangfoldig kommune med mye
spennende historie, og mange kulturminner. Under dette kurset vil du lære mer om noen av
disse. Gjennom kåserier og en «historisk» bussreise med lokalkjent guide, vil du bli bedre
kjent med folk, steder og kulturminner i nær og fjern fortid. Vi gjør stop underveis for påfyll
av mat og drikke, og legger til rette for en hyggelig og lærerik tur.

Program
Torsdag 23. september kl 09.00 – 17.45:
Kåseri om «Kulturminner i Brønnøy» av Magnar Solbakk i Brønnøy kino. Deretter drar vi på en
guidet busstur tur retur Tosbotn med stop på utvalgte steder. Vi skal innom blant andre
Nevernes havn og museet på Strøm/Hommelstø. Kaffe, lunsj og middag serveres underveis.

Fredag 24. september kl 09.00 – 16.45:
Kåseri om «Kulturminner i Brønnøy» av Magnar Solbakk i Brønnøy kino. Deretter drar vi på
guidet busstur tur-retur Torgøyan i Sør og Moe i Nord med stop på utvalgte steder underveis.
Vi skal blant annet innom Norsk Havbrukssenter og Dragereiret. Kaffe, lunsj og middag
serveres underveis.
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Kurslærere
Magnar Solbakk er utdannet lærer og jobber som kulturkonsulent i
Brønnøy kommune. Han har i over 40 år hatt kulturminner som sitt
fagfelt og kjenner kommunen bedre enn de aller fleste. Magnar er en
meget kunnskapsrik mann og en etterspurt foredragsholder, som vi har
brukt på mange av våre kurs innenfor kultur, historie og friluftsliv.

Praktiske opplysninger
Kurssted:

Oppstart i Brønnøy kino, torsdag, 23. september kl. 09.00.

Tidspunkt:

Torsdag, 23. september
Fredag, 24. september

kl. 09.00 - 17.45.
kl. 09.00 - 16.45.

Målgruppe
Alle over 16 år som ønsker å lære mer om Brønnøys historie og kommunens kulturminner.

Med forbehold om endringer.

Kirkeveien 2, 8920 Sømna

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

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
Kursavgift

kr. 1 700,- pr. pers.

Inkluderer kåserier, guiding bussturer, inngangsbilletter, kaffepauser, lunsj og middag begge dagene.

Priser Sømna Kro & Gjestegård:
1 døgn m/frokost

kr. 528,- pr. pers.
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Ingen enkeltromstillegg v/gjestegården!
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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