
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

3. - 6. juni  og 8. - 11. juli 2019 

  

       Bli med oss på båttur ut til Helgelands  
       vakre øyrike og opplev: 

 
 

- Alstahaugtunet med prestegården, kirka 
og Petter Dass musèet 
 

- Det fredede handelsstedet Selsøyvik  
 

- Klokkergården, det unike gjestgiveriet på 
Rødøya, med en av Norges beste 
gjestehavner 
 

- Steintrapp opp til Rødøyløva (443 moh) 
bygd av napalske sherpaer  
 

- Vandretur på fredelige Bolga 
 

- Engenbreen, en arm av Svartisen 
 

- Historisk øyvandring på idylliske Myken, 
laaangt uti havgapet 

 
                     Sammen med godt reisefølge 

 
 
 

 
 
 
 



 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer   
 

Hos oss står læring, trivsel og trygghet i fokus. Vi ønsker å skape en ramme 

rundt våre reiser som gir hver enkelt deltaker en følelse av tilhørighet. Selv om 

du reiser alene, er du aldri alene sammen med oss - dersom du ikke selv ønsker 

det.  

 
 

Når vi arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, krever regelverket til 
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter, «at kurset settes inn i en 
pedagogisk sammenheng», og at det skal gjennomføres samlinger før og etter 
reisen. Samlingen før denne reisen arrangeres ettermiddagen/kvelden før 
avreise, og dere som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifull disse 
forkursene er. Man blir kjent med gruppen, og får en forsmak på det man skal 
oppleve av en innleid foredragsholder. Vi går gjennom praktiske forhold, får 
kaffeservering av våre verter i peisestua, samt et godt måltid i restauranten på 
Sømna Kro & Gjestegård, som er i samme bygg som NNPS. 
 
Ettersamlingen foregår på skolen som en avslutning av reisen. Vi vil da evaluere, 
dele minner, se bilder og oppsummere opplevelsene vi har vært på sammen. 
Denne samlingen inkluderer en felles avskjedsmiddag. Ev. overnatting kommer i 
tillegg.  

 
En tur av de sjeldne 

 

Skolens skjærgårdscruise har vært meget populær i en årrekke, og er ofte 
fulltegnet før både program og pris er ferdigstilt. Opplegget er helt unikt, og vi er 
de eneste som tilbyr dette Helgelands eventyret. Vær rask med påmeldingen! 
Pga. overnattingskapasitet ute på Rødøy har vi kun 20 plasser!  

Skolens lokaler Gjestegårdens lokaler 

lokaler 



 

Dagsprogram 
 
Dag 1 – Mandag 3. juni / 8. juli 
 

Oppmøte på skolen / innsjekking på Sømna Kro & Gjestegård. Forkurs på 
undervisningsrom 107 med oppstart kl. 16.00.  Presentasjon, praktisk 
informasjon, og ettermiddagskaffe i peisestua, før vi får besøk av lokalguide og 
pensjonert lærer Erling Kvaløy fra Sømna, som vil gi oss et lite innblikk i 
kystkulturen og kystkvinnenes historie.  Vi avslutter kvelden med en deilig tapas 
buffet i restauranten, før vi tar kveld og får en god natts søvn før vi i morgen 
endelig kan legge ut på vårt opplevelsesrike skjærgårdscruise langs det som har 
blitt kåret til Norges vakreste kyststripe. 

 
Dag 2 – Tirsdag 4. juni / 9. juli 
 

Første etappe går fra småbåthavna på Berg 
kl. 09.00, der Lovund Skyss bringer oss til 
Alstahaug. Der skal vi, ca. kl. 11.00, ha 
omvisning på Petter Dass-musèet, 
Alstahaug prestegård og Alstahaug kirke, 
hvor Petter Dass var prest fra 1689 - 1707. 
Deretter blir det lunsj på musèet i 
Margrethes Kafé, hvor vi skal nyte ekte 
helgelandsmat. 
 
Neste etappe, på ca. 2,5 t, går fra Alstahaug 
like nord for Polarsirkelen og til Selsøyvik 
gamle handelsted i Rødøy, som med sine 
fire bygninger ble fredet i 1942. Der blir det 
orientering om det 400 år gamle handels-
stedet, og vi får ettermiddagskaffe og 
allsang fra Mads Bergs sangbok.  
 
Vi fortsetter så til den flotte Klokkergården 
på Rødøya og installerer oss alle i dobbelt- 
og trippelrom. Med bare enkeltsenger bruker 
det å gå helt fint i 2 netter. Standarden er 
enkel, men særs hjemmekoselig i lokaler 
med sjel. Maten er upåklagelig og som 
gjest hos driver Malin Arntsens og hennes 
dyktige ansatte får du oppleve varme og 
gjestfrihet i et nostalgisk miljø med 
historisk sus.» 
 



 

Etter en felles middag blir det kveldsvandring i den nye steintrappen opp til 
Rødøyløva (443 moh), et av de mest kjente landemerkene langs leia. Denne 
trappen er bygd av Sherpaer fra Nepal, har små rasteplasser underveis og har 
gjort fjellet mer tilgjengelig for alle. Om man ikke ønsker å gå i høyden har øya ei 
nydelig strand og flere småbedrifter innen husflid og lokalhistorie, som kan 
besøkes. Om Klokkergården, les mer på den fine hjemmesiden deres 
www.klokkergaarden.no. 

 
Dag 3 – Onsdag 5. juni / 10. juli 
 

Frokost kl. 08.00. Avreise kl.09.00 og klar for Meløydag. Vi plukker opp vår 
kjentmann, Anfinn Myrvang, på Åmøyhamn, og han vil guide oss videre i 
Meløyfjerdingen. Det blir strandhogg, enkel kaffe og en liten vandretur i land på 
Bolga, før kursen settes mot Holandsfjorden og Engenbrèen, en Svartisarm. Her 
blir vi hentet av buss, og tar først en liten «Elgsafaristopp» for å hilse på de 
tamme elgene Wilma og Arnljot, som er mulig å klappe. Deretter kjøres vi inn 
mot breen, hvor Anfinn vil berette om breens historie, før vi spiser en felles lunsj 
på Brestua, nyter omgivelsene og returnerer til Rødøya sent på ettermiddagen.  

 
Dag 4 – Torsdag 6. juni / 11. juli 
 

Frokost kl.07.30. Avreise fra Rødøya kl. 08.30. Vi setter kurs mot Myken, det 
ytterste været i Rødøy kommune med bosetting. Myken har mange flere hus 
enn fastboende og er et sjarmerende lite fiskevær. Til tross for en bitte liten 
befolkning er Myken et livskraftig samfunn, der tiltakslysten er stor, og der det er 
mange forskjellige aktiviteter. Denne nydelige lille øya vil du ikke glemme med 
det første… På Myken får vi først en historisk øyvandring med Gro Bygdevoll. 
Deretter litt tid på egen hånd, eller et besøk på verdens første arktiske Whisky 
destilleri for den som bestiller det (se skjema, kr. 120,-), før vi avslutter besøket 
med felles formiddagskaffe og deilige hjemmebakte kaker ved «Bruket Bord og 
Bar». På turen fra Myken til Berg stopper vi på Dønna for lunsj. Ankomst Berg 
rundt kl. 18.30. Deretter samling på skolens undervisningsrom for evaluering, 
bilder, avskjedsmiddag, farvel og god sommer. 

http://www.klokkergaarden.no/


 

Kostnader 
 

Totalpris pr. person: kr. 8.650,- 
Inkl. forkurs, båt-/busstransport, 3 overnattinger (1 på Sømna og 2 på 
Klokkergården), full pensjon, kaffepauser, lunsjer, middager, omvisninger, 
guidinger og opplevelser iht. program. 
 

Tillegg: 
* Overnatting m/frokost på Sømna Kro & Gjestegård ved retur kr. 505,- pr. pers.  
* Omvising på Myken Destilleri – kr. 120,- pr. pers. 
 

Påmelding fortløpende – forbehold om ledige plasser. 
 

 
 
For påmelding/spørsmål kontakt:  
 

 
 
Tlf: 75 02 92 80 / E-post: post@nnps.no 
 
Det tas forbehold om små endringer i programmet 
 
 
 
 
 
 
 
Avbestillingsregler 
 
Når påmeldingsskjema er levert vil avbestilling  
* inntil 30-10 dager før avreise belastes med 50% av reisens pris. 
* under 10 dager før avreise: belastes reisen i sin helhet. 
   Frafall grunnet sykdom må dokumenteres av lege, for å unngå fakturering. 
 
Vi anbefaler alle å påse at reiseforsikringen er i orden. 

  



 

Kjære leser! 
 

 
Vi håper du liker programmet og bestemmer deg for å bli med på dette 

eventyret langs Norges vakreste kyststripe. Men som nevnt, dette er en unik tur 
med kun plass til 20 deltakere pga. overnattingskapasiteten på Rødøy, så vær 
rask om du vil sikre deg en plass. Send din påmelding til oss i dag (enten ved å 
returnere skjema, eller elektronisk på vår hjemmeside under fanen reisekurs). 

 

 
 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer 
tilbake til oss år etter år. Skjærgårdscruiset merker seg ut, som det eneste 

reisekurset som omtrent er fulltegnet FØR programmet er klart. Nå som du har 
sett planen vår disse dagene til havs, håper vi du er godt fornøyd med opplegget 

og fremdeles er lysten på å bli med. Velkommen skal du iallfall være! 
 
 
 

 
 

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

 
www.nnps.no 

 

  



 

    
 Dato / underskrift:  

Påmeldingsskjema sendes til  
Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna ev. til e-post: post@nnps.no 

 Påmelding fortløpende – forbehold om ledige plasser / rom. 

PÅMELDI NGSSKJ EMA  

Skjærgårdscruice
         

       3. – 6. juni 2019               8. – 11. juli 2019 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
Jeg ankommer Sømna  ........................ (fyll inn dato)  og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom              med:  
 

Jeg trenger også rom ved hjemkomst i forbindelse med ettersamlingen og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom              med:  
 

 
På Klokkergården på Rødøy ønsker jeg fortrinnsvis:  
 
Dobbeltrom med:  

 

Trippelrom  med:  

Jeg vil gjerne gå trappene opp til Rødøyløva          Jeg foretrekker å gå rolig tur langs f.eks. stranda  

Jeg ønsker omvising på verdens første arktiske Whisky Destilleri på Myken (kr. 120,-) 

 

Spesielle behov vedrørende allergier, helse o.a.: 

 

 

 

 

Jeg tillater IKKE at bilder av meg brukes i markedsføring av skolens kursvirksomhet 

 
  



 

    
 Dato / underskrift:  

Påmeldingsskjema sendes til  
Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna ev. til e-post: post@nnps.no 

 Påmelding fortløpende – forbehold om ledige plasser / rom. 

PÅMELDI NGSSKJ EMA  

Skjærgårdscruice
         

       3. – 6. juni 2019               8. – 11. juli 2019 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
Jeg ankommer Sømna  ........................ (fyll inn dato)  og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom              med:  
 

Jeg trenger også rom ved hjemkomst i forbindelse med ettersamlingen og ønsker å bo i:  

Enkeltrom            Dobbeltrom              med:  
 

 
På Klokkergården på Rødøy ønsker jeg fortrinnsvis:  
 
Dobbeltrom med:  

 

Trippelrom  med:  

Jeg vil gjerne gå trappene opp til Rødøyløva          Jeg foretrekker å gå rolig tur langs f.eks stranda  

Jeg ønsker omvising på verdens første arktiske Whisky Destilleri på Myken (kr. 120,-) 

 

Spesielle behov vedrørende allergier, helse o.a.: 

 

 

 

 

Jeg tillater IKKE at bilder av meg brukes i markedsføring av skolens kursvirksomhet 

 
 


