
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inderøy  

 

  Unn deg dette inspierende kurset  
  med den energiske forfatteren,  
  coachen og foredragsholderen Gitte 
  Jørgensen, og lær hvordan du kan  
  skape mer positivitet,  trivsel og  
  overskudd i hverdagen! 

  
  Vi bor og spiser på idylliske 
  Jægtvolden Fjordhotell langs ”Den 
  Gylne omvei”, og tilbringer   
  kursdagene i de flotte lokalene på  
  Øyna, på taket av Inderøy!  

 
Unn deg en husmorferie med hærlig påfyll i høst! 

Påmelding senest 31. august. 
www.nnps.no 
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Vet du, at lykke, livsenergi og glede for de fleste av oss 
ikke bare er noe vi automatisk har, men en tilstand vi må 
velge, skape og trene opp? Det positive er, at det kan la 
seg gjøre! Uansett  utgangspunktet ditt i livet – din alder 
og din nåværende livssituasjon  – er det muligheter og 
håp å hente. Vi kan alle sammen styrke vår trivsel i livet – 
til glede for oss selv og fellesskapet.  
 
Vi kan alle sammen oppnå mer indre lykke – til glede for 
oss selv, vår kropp og sjel. Det krever ”bare”, at vi har 
viten, inspirasjon og gode redskaper til å sette i gang.  
 
På dette helgekurset vil du få alle disse tingene! Det er et 
dynamisk, levende og avvekslende inspirasjonskurs for 
kvinner i alle aldre, som har lyst til å slippe mer lykke inn i 
livet sitt.. 
 

Det  som Gitte Jørgensen formidler, er ”hverdags-lykke”.  
 Med små skritt kan du faktisk skape og bevare ditt eget overskudd og din trivsel 
 Det å vite, at vi er på vei - på vår egen måte, i vårt eget tempo, ut fra våre egne 

forutsetninger. 
  Å finne en indre vennlighet og tilfredshet med livet, der hvor det er ... Det er lykke – og 

det er denne formen for lykkeboost, du vil få inspirasjon til denne helgen på vakre Øyna, 
helt øverst, på taket av Inderøy. 
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ø
- Hva sier den nyeste forskningen om lykke 
- Hvorfor noen mennesker lettere føler lykke enn andre 
- Hvordan man kan styrke sine positive følelser 
- Hvordan man kan skape og vedlikeholde en oppadgående positiv livsspiral 
- Hvilke veier til lykke gir mest effekt 
- Hvordan man bryter begrensende vaner og bygger opp de positive lykkevanene 

som man har bruk for i livet sitt 
- Hvorfor indre vennlighet kan styrke deg, slik at du kan bygge opp og holde fast på 

lykken 
- Hvordan du kan bruke et lykke-land kart for å minne deg selv på hva du ønsker mer 

av  
 
Gitte Jørgensen er en dansk forfatter, journalist, coach og underviser. Hun er 53 år og har i 
de siste årene turnert i Norge med sine inspirerende kurs og foredrag. Hun snakker lett 
forståelig dansk, og bruker også noen norske ord. 
 

Gitte hadde stor suksess med boken ”Pippi Power” (2010) og har 
tidligere holdt mange kurs for NNPS for både unge og godt voksne 
kvinner, med uavkortet gode tilbakemeldinger, sist på Tranøy Fyr i 
2017. Hun har vært gjest på ”God morgen Norge”, ”NRK Puls”,”Først 
og sist”, ”Ni timen”, og har gitt intervju til bl.a. VG, Aftenposten, 
Bedre Helse, TARA, Kvinner og Klær, Allers, Norsk Ukeblad,Hjemmet 

og Kamille! Kort sagt en populære dame! 
 

 
Gitte har selv vært på en indre reise, hvor hun skritt for skritt har bygd opp sin egen livsenergi, 

tilfredshet og glede. Denne reisen kan du lese om i hennes bok "Når sjelen kaller ” 



Vi anbefaler deg å være ute i god tid før kursstart, slik at du får 
«landet», hentet hvilepulsen og pustet inn litt deilig sjøluft før kurset 
begynner. Skal du overnatte på idylliske Jægtvolden Fjordhotell? Hva 
med å unne seg en ekstra dag. Noter i påmeldingen om du ønsker 
rom fra torsdag 27. eller fredag 28. sept. 
 

Fredag 28. september 
 
Kl. 16.00 – 17.00 Velkommen og introduksjon  
 Hei lykke – hva har du til meg? 
 

Kl. 17.00 – 18.30 Hvor gir det mest mening for oss mennesker å lete etter  
 glede og lykke? 
 

Kl. 20.00 Middag 
 
 

Lørdag 29. september 
 
Kl. 09.00 - 10.00 Fyll deg med positive følelser – god start på morgenen 
 

Kl. 10.00 - 11.30 Presentasjon av veier til lykken – del I 
 

Kl. 12.00 - 13.00 Presentasjon av veier til lykken – del II 
 

Kl. 13.00 - 16.00 Lunsj og tid til egen disposisjon. Sjekk ut www.dgo.no! 
 

Kl. 16.00 - 18.00 Skap ditt eget lykke-land kart 
 

Kl. 19.00 Middag 
 
 

Søndag 30. september 
 
Kl. 09.00 - 09.30 Vi skaper morgenlykke med bevegelse og meditativt  
 fokus 
 

Kl. 09.30 - 12.00 Styrk din indre vennlighet og ditt positive fokus 
 

Kl. 12.00  Lunsj 
 

Kl. 12.45 -15.00  Bryt begrensende vaner og få tips til å bygge opp positive  
 lykkevaner, som du kan ta med deg hjem og starte med  
 på egen hånd med det samme.  



 

Kurssted: Øyna er et møte- og spisested 
som ligger på et storslått 
utsiktsplatå i Inderøy, nord i 
Trøndelag. Fra Steinkjer - kjør 
ca. 25 km sørover. På Røra, ta til 
høyre fra E6 til Rv 755. Følg Rv 
755 mot Inderøy og 
Jægtvolden Fjordhotel ca. 10 
km.  

  
 
Kurspakke: Kr. 2.245,-  

Dette inkluderer både kursavgift, materiell, deilig lunsj med lokale 
smaker lørdag og søndag, samt 4 kaffepauser med noe å bite i. 

 
 
Overnatting: Jægtvolden Fjordhotell ligger 

alldeles vakkert til ved 
Trondheimsfjorden og er noe 
helt for seg selv med sin 150 år 
gamle historie. Det er 2 km (5 
min kjør) fra hotellet til 
kurslokalet.  

 
 
Overnatting 28.-30.sept: Kr. 1690,- pr. pers. / enk. tillegg kr. 895,-  

( Ev. ekstra døgn kr. 1590,- pr. pers.  / enk. tillegg kr. 1395,-) 
 
Betaling: NNPS  sender samlet faktura på kurspakke, måltider og 

ev. overnatting etter endt kurs.  
 
Påmeldingsfrist: Fredag 31. august  
 
Kursarrangør: (NNPS) Nordnorsk Pensjonistskole 
For alle mellom 16-100 år Kirkeveien 2 – 8920 Sømna 

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

Inkl. frokost og middag 
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– kursarrangøren for deg mellom 16 og 100 år. 
 
Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er én av Norges to kursarrangører i sitt slag og er statlig 
godkjent som et folkehøgskolelignende tiltak. I 30 år har vi hatt gleden av å lage kurs 
hovedsaklig for seniorer, men også for yngre mennesker, da et av våre mål er å bygge bro 
mellom generasjonene. 
 
Pr. d.d. er vi fem ansatte og holder til i 
kommunesenteret Vik, i Sømna Kommune, 4 mil 
sør for Brønnøysund. Vi holder til i trivelige lokaler 
sammen med Sømna Kro & Gjestegård, der våre 
kursdeltakere kan overnatte m/ full pensjon fra kun 
kr. 690,- . 
 
NNPS arrangrer kun kortkurs fordelt på 2-14 dager, 
både lokalt og eksternt, som dette kurset. Tema 
kan f.eks. være  
* digitale medier,  
* egenutvikling, 
* matkultur,  
* husflid, 
* litteratur 
* kultur og historie.  
Sistnevnte tema er ofte hovedtema på våre reisekurs som vi lager både i inn- og utland. 
 
NNPS arrangerer også kurs i samarbeid med ulike typer frivillige organisasjoner 
/lag/foreninger. Ta kontakt på tlf. 75 02 92 80 eller post@nnps.no om du har en kursidé 
eller ønsker nærmere informasjon. 

 
Vi håper vi mottar din påmelding! 
- og at denne kursbeskrivelsen har pirret nysgjerrigheten din nok til at du vil melde deg på 
Vi lover deg en helg som kommer til å gjøre deg godt, lenge! Men vi har begrenset med 
plasser, så vi anbefaler deg å ikke vente for lenge med å sikre deg en plass. Siste frist for 
påmelding er fredag 31. august. Med forbehold om ledige plasser! 
  

NNPS 

Bibliotek 



 
Inderøy, 28.– 30. sept. 2018 

Fødselsdato  (dd.mm.aa):   

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Tlf.dagtid:  Mobil:  

E-post:   

Fakturaadresse (hvis annen en privat): 

 

 

Ønsker overnatting på Jægtvolden Fjordhotell  Ankomst   _________  (dato).    Avreise   _________  (dato).  

Enkeltrom 

Dobbeltrom, sammen med: 

 

 

Matallergier. Andre viktige beskjeder: 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fredag 31. august er siste frist for påmelding! 
Men ikke vent, vi kan ikke love ledige plasser. 
 
Sendes skjema i posten er adressen: 
NNPS, Kirkeveien 2, 8920 Sømna 

PÅMELDINGSSKJEMA 
Kan også leveres elektronisk via www.nnps.no  
”Eksterne kurs” 



 

- fra tidligere kurs med Gitte Jørgensen 
 
 

"Jeg opplevde kvalitet på alle plan, organisering, undervisning, 

formidlingsevne, oppfølgning, tilstedeværelse og engasjement." 

 

"Kjempebra opplegg, både kursledelse og administrering av kurset." 

 

"Gitte er enestående flink til å se hver enkelt kursdeltager  

og gir oss enkle verktøy som er lette å bruke i hverdagen." 

 

"Nyttig! Supert og inspirerende. Lærerikt. Vitamininnsprøytning!" 

 

 ”Som kursleder er Gitte unik. Hun er uredd og autentisk.  

Anbefales til alle kvinner, uansett alder og ståsted i livet.”  

 

 
 

 
 

Behagelig  start på kursdagen.  Her fra vårt kurs på Tranøy i 2017. 


