Livsglede
leve – leke - lære

Sømna, 12. – 18. juni 2019

Kom å bli med
på ei uke med rekreasjon: naturopplevelser, nye bekjentskaper,
foredrag om hverdagsglede, kosthold, små utflukter, sang, musikk,
kulturelle innslag, velvære, quiz og moro.
Vi lover at du kommer til å leve lenge på minnene fra disse
dagene, som vil være fylt av LIVSGLEDE!

Dagsprogram
Onsdag 12. juni
Ankomst til Nordnorsk Pensjonistskole og Sømna Kro & Gjestegård i løpet av
dagen. Deltakerne kommer fra hele landet, med bil, båt, buss, tog eller fly.
Middag med påfølgende kaffe og bli-kjent-kveld i peisestua.

Torsdag 13. juni
Busstur og naturopplevelser i
vakre Sømna kommune. På turen
har vi med lokal guide, pensjonert
lærer og bygdetunstyrer, Erling
Kvaløy, som underveis gir oss litt
fakta og historie fra bygda. Vi
krysser fingre for godt vær og har
med oss våre verter som
underveis serverer kaffe ute i det
fri.

Etter å ha hatt litt tid til å slappe
av, blir det enkel trim med fysioterapeut Ingrid Andersen før vi
setter oss på skolebenken. Da blir
en spennende forelesning med
Ingrid Strand, skolens og
regionens skinnfellguru. Hun har
kurset i en årrekke om temaet, og
skal gi oss et inspirerende
foredrag om det gamle håndverket
trykking av skinnfell, noe vi også
skal få prøve i praksis lørdag.
Etter felles middag blir det kaffekos og kulturelt innslag i peisestua

Fredag 14. juni
«Å leve med det livet man har fått». Vi får besøk av vår flotte prost i SørHålogaland, Olav Rune Ertzeid, som på en leken og lett måte tar for seg mange
aktuelle tema. Her loves latter og ettertanke!
Etter en god pause med lett tøy og bøy eller en liten spasertur kommer Mat &
helse lærer Tove Barlien for å gi oss tips om sunt og enkelt kosthold. Vi satser
også på noen smaksprøver.

Bingo med rektor Geir Nydahl og sosialt samvær i peisestua om kvelden.

Lørdag 15. juni
En lørdag i velværens og skapergledens tegn! Alle får trykke på sitt eget
sitteskinn, i tillegg vil alle få deilig fotpleie av Lise Abrahamsen eller rygg-/nakke
massasje av Katrine Tilrem.

Det legges også opp til små spaserturer og muligheten til div. spill.
Om kvelden blir det pizza, selskapsleker og lørdagshygge.

Søndag 16. juni
Vi starter dagen med enkel
morgengymnastikk sammen med
fysioterapeut Ingrid Andersen, før vi tar turen
til Sømnas vakre kirke fra 1876. Der blir det
gudstjeneste og kirkekaffe, før vi fortsetter
dagens program. For i dag skal vi ut på tur og
teste sitteskinnet som alle har laget. Vi drar
på en liten utflukt til den gamle
Fredheimskolens hytte «Lidarennet».
Det vil bli litt historie om plassen ved Sture
Walstad. Og vi skal nyte formiddagen ute i
det fri, ha litt allsang og satser på grilling ute
til lunsj.
Kveldsmat, etterfulgt av kulturelt innslag,
samt sosialt samvær og hygge i peisestua.

Mandag 17. juni
I dag skal vi på busstur til Brønnøysund. Vi starter med et besøk i byens vakre
middelalderkirke, hvor vi er så heldig å få pensjonert prest Even Borch til å gi oss
litt historikk om kirken. Etterpå blir det en rusletur i den fine kystbyen, kafè-besøk
eller litt shopping for de som ønsker det.
Når magene begynner å rumle drar vi videre til Tilrem, 15 min. kjøring utenfor
Brønnøysund, til den flotte familiebedriften Hildurs Urterarium. Der blir det
omvising i urtehagen, orientering og en smakfull lunsj.
Vel hjemme i Sømna etter en god hvil skal vi ha
avskjedsmiddag. Etterfulgt av en hyggelig evaluering og
billedkavalkade fra uken som har gått, bløtkake, hygge og
kulturelt innslag i peisestua. (De som skal nordover med
hurtigruta ved midnatt velger kanskje å reise denne kvelden).

Tirsdag 18. juni
Frokost, pakking og utsjekking. Farvel og på gjensyn!
Vi tar forbehold om endringer i programmet

Litt om oss
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en av to folkehøgskoler i sitt slag, og
ligger i naturskjønne omgivelser i kommune-senteret Vik, i Sømna på
Helgelandskysten (fire mil sør for Brønnøysund). Vi holder til i samme bygning
som Sømna Kro & Gjestegård, hvor våre kjære kursdeltakere har en gunstig
avtale på overnatting og bespisning.
Nordnorsk Pensjonistskole har arrangert kurs i over 30 år. Årlig har vi 80-100
kurs, både lokalt og eksternt, i alt fra digital hverdag, matkultur og husflid til
egenutvikling og opplevelsesreiser i inn- og utland. Skolen legger til grunn en
frilynt og humanistisk tradisjon, med stor vekt på den sosiale tilretteleggingen.
Vår viktigste drivkraft er ønsket om å tilføre mennesker motivasjon til å søke ny
kunnskap for bedre å mestre hverdagen, og vi ønsker å være en møteplass som
inspirerer til skaperglede og livsmot, og som gir samhørighet på tvers av
ulikheter.
Til Sømna kommer du deg med tog til Grong eller Mosjøen og videre med buss,
eller fly/hurtigrute til Brønnøysund og til Sømna med buss. Eller du kan benytte
egen bil. Ring oss gjerne om du er usikker på reisen hit.

Sømna Kro & Gjestegård
NNPS
Bibliotek

I et travelt samfunn ønsker vi å være et positivt påfyll, med mottoet: Lære hele
livet – leve hele livet! Den beste markedsføringen vi har er at folk kommer
tilbake til oss år etter år. Vi håper du blir en av dem!

Velkommen til kunnskap, skaperglede og livsmot på
Nordnorsk Pensjonistskole!
Har du spørsmål? Ring oss gjerne hverdager kl. 09-15 på telefon 750 29 280.

Pris pr. person kr. 5.895,Dette inkluderer 6 overnattinger på enkelt eller dobbelt rom, full pensjon,
all transport og absolutt alle aktiviteter ihht. program.
Reisen hit til skolen kommer utenom, og må ordnes av hver enkelt.
Når vi får beskjed i god tid er vi behjelpelig med skyss fra Brønnøysund
(statens takster) hvis det ikke går offentlig transport (www.tts.no) .
Noter ev. behov på ditt påmeldingsskjema!
Siste frist for påmelding: 10. mai 2019
Deltakere som av ulike årsaker trenger spesiell oppfølging / assistanse,
må ha med seg ledsager for egen regning.
Faktura sendes ut etter endt opphold – du trenger kun ha med ”lommepenger”.

Tlf: 75 02 92 80 / E-post: post@nnps.no
www.nnps.no

Vi gleder oss til å treffe deg!

Hjertelig velkommen!
Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet.

PÅMELDINGSSKJEMA
Må fylles ut for hånd og sendes skolen:

LIVSGLEDE 12. - 18. juni 2019
Fødselsdato:
Navn:
Adresse:
Poststed:

Tlf:

Fakturaadresse (MÅ fylles ut - hvis annen enn ovenfor):

Ved innlosjering på Sømna Kro & Gjestegård i Vik ønsker jeg å bo i:
Enkeltrom
Dobbeltrom

- sammen med:

VIKTIG! Allergier, fysiske begrensinger (ev. behov for teleslynge), annet som NNPS bør vite.:

Jeg ankommer Brønnøysund 12. juni (evt. annen dato:……………) med:
Hurtigruta

Fly kl……………….

Jeg bruker/har med rullator

Buss kl. …………….. Jeg har privat skyss til Sømna

Jeg kan gjerne være med på lette gå turer

Jeg ønsker helst å få følgende behandling (sett kun ett kryss):
Fotpleie

Nakke/rygg massasje

Ønsker hobbyaktivitet fremfor behandling

Dato / underskrift:

Skulle du av ulike årsaker trenge spesiell oppfølging må du ha med ledsager for egen regning.

NB! Siste frist for innsending av påmeldingsskjema: fredag 10. mai
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