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Kunst, historie og kultur i Trøndelag
23. - 25. november 202

Weidemannskaterdralen, kunnskapsrike foredragsholdere, keramikk tradisjoner,
musikalske innslag, gode matopplevelser og fine folk. Gled deg til tre dager
med positivt påfyll i Steinkjer og på Høylandet!

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Vertstreff i Steinkjer, 23. - 25. november 2021
Kursinnhold
Tirsdag 23. november
08.30 Alle verter møter i klasserommet på NNPS. Mingling.
08.45 Møte for NNPS vertskorps på skolens klasserom, inkl. kaffepause. Møteinnhold:
* Situasjonen ved NNPS – orientering v/ Geir.
* Skolens årsmelding 2021 v/ Inger, vertenes representant i styret.
* Vertenes oppgaver og betydning. Sølvis 15 år med vertskorpset.
Ordet fritt. Spørsmål.
11.00 Avreise med Torgeir og Sømna Bussreiser fra NNPS, Vik.
11.30 Ferjeavgang fra Vennesund. Det vil bli servert enkel lunsj, kaffe, te og gløgg underveis i
bussen. Do-stopp på Cirkle K på Høylandet.
15.30 "Weidemann og Steinkjer kirke".
Vi ankommer Steinkjer og blir møtt i byens basilika kirke fra 1965 av Robert Øfsti,
pensjonert kommuneantikvar og engasjert gjenreisningsby-, kunst- og
kulturminnerentusiast.

De fleste av oss har nok kjørt forbi "Weidemannskatedralen", som har fått navnet etter
glassmaleriene laget av den kjente kunstmaleren Jakob Weidemann (f. 1923 i Steinkjer).
Gled dere til omvising og foredrag med kunnskapsrike Øfsti, samt musikals innslag av
organist Wout Bosschaart.
17.00 Innsjekking på Quality Hotel Grand, Steinkjer.
19.00 Felles middag. Deilig julematbuffet og hyggelig samvær i hotellest restaurant.
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Vertstreff i Steinkjer, 23. - 25. november 2021
Onsdag 24. november
08.00 - 09.30 Frokost
09.45 Vi møtes i lobbyen og går samlet til Hegdahl-Gården, hvor dagens program starter.
Hegdahl-Gården var opprinnelig et bakeri, men har siden det ble oppført i 1943 vært brukt
til: regnskapskontor, slakteributikk, utleie og reparasjonsverksted, restaurant og servering.
I dag er lokalene en møteplass der folk fra forskjellige miljøer, faggrupper og generasjoner
samles til kulturopplevelser, samtaler og meningsutveksling.
10.00 Vi ønskes velkommen av driver Anne Mette Hegdahl, som gir oss en orientering om
det gamle bakeribyggets historie og om dagens drift. Vi vil også få med oss utstillingen
"Keramisk mangfold ".

10.35 Geir Egil Larsen forteller om Hilmar Aleksandersen og Hilmarfestivalen og gir oss litt
fløytespill.
11.15 Kaffe og te-kake , laget etter oppskrift fra det gamle bakeriet.
11.30 Henry Skevik formidler om Malmhistorien. Vi får høre om Fosdalens Bergverk, som var
en Hjørnesteins bedrift i Verran kommune og tettstedet Malm i perioden 1906 til 1989.
Skevik vil også fortelle om ”Eplene i Messehagen”, et utendørs musikkteater som siden
2008 har vært satt opp annenhvert år. Handlingen er lagt til gruvesamfunnet Malm i
Nord-Trøndelag. Tematikken er klasseskillet, både i Malm og i Norge generelt, på 1960tallet. Kanskje vi på vertstreffet i 2023 kan se spelet i sin helhet?
12.15 Vi takker for besøket i Hegdahl-Gården og har tiden frem til felles middag til egen
disposisjon. Lunsj på egen hånd . Vi er behjelpelig om noen trenger en "veiviser" til noe.
18.30 Torgeir henter oss utenfor hotellet og kjører oss til Beitstad. Der skal vi tilbringe kvelden i
de stemningsfulle lokalene i det omdisponerte drivhuset på Yttervik Gård (se bildet på
fremsiden). 4. generasjons driver av gården, Åslaug Bratberg disker opp med Ytterviks
festbord, som inneholder lokale spesialiteter og masse gode smaker. Nam-nam!
Og som ikke det var nok vil vi få underholdning og ønskereprise
med paret Hatling, som gav oss tidenes sæteropplevelse på
vertstreffet i 2014. Det er bare å renske sangstrupen, for her
blir det allsang :-). Retur tilbake til hotellet ca. kl. 23.00.
Med forbehold om endringer.
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Torsdag 25. november
10.00 Etter en lang og god frokost er det utsjekk og avreise med Sømna Bussreiser.
11.30 Ankomst Høylandet. Og hva forbinder vi med Høylandet? Rehabilitering og Norsk Revy!
Vi avslutter derfor vertstreffet med et interessant og humoristisk foredrag. Vi har leid et
møterom på Namdal Rehabilitering hvor vi er så heldig å få en orientering om og med
Norsk Revy v/ rådgiver Hanne Vilja Sagmo og fagansvarlig Pål Hasselvold.
Inkl. kaffe og noe å bite i.

13.45 Vi setter snuten hjemover, og håper at hver og en kjenner at årets vertstreff har vært både
lærerikt, hyggelig og energigivende. Fordi - dere fortjener det!
15.50 Ferjeavgang Holm - Vennesund. Ankomst Vik ca. kl. 16.30.

Takk for fine dager !
Vi ønsker dere vel hjem og ei glad førjulstid!
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