I samarbeid med Miljøtjenesten
Vi gjentar kurset fra i fjor, og har
valgt å utvide det til å være både
uke 25, 26 og 35, alle uker fra
tirsdag til og med torsdag.
Bli med og opplev:
 Vega m/besøk på
Verdensarvsenteret
 Tur til Namsskogan Familiepark
 Å lage egen steinovnspizza
 Bålkos og pølsegrilling
 Hyttetur og mye mer!

UKE 25
Tirsdag, 18. juni – Vegatur
Denne første kursdagen skal dere få lov til å bli med oss i buss og ferje, til Vega og det
nye Verdensarvsenteret.
08:15

Oppmøte utenfor Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS), Vik.

Vi går om bord i bussen, orientering om dagen på vei til Horn. Siden det blir litt sen
lunsj denne dagen, må dere har med matpakke som dere kan spise om bord på ferjen.
Ferje til Vega kl.09.40. Vi besøker det nye Verdensarvssenteret og får omvisning der.
Så drar vi til Næss for en sen lunsj. Retur med ferje kl. 17.00.
Beregnet ankomst Vik kl. 18.30.

Onsdag, 19. juni – Musikkdag og sommerfest
10:00 - 10.15
10:15 – 11:45
11:45 – 12:30
12:30 – 14:00

Vi møter på Framheim. Kort orientering om dagen.
Musikkdag med Marianne Stensland og Camilla Solli Olsen fra
Kulturskolen.
Lunsj
Musikkdag fortsetter

Pause mellom kl. 14:00 og 18:00. Vi gir dere en god pause denne dagen slik at dere
skal rekke å slappe av og ikke minst bli litt sultne igjen, og kanskje pynte dere litt?






18:00
18:10
18:45
19:30
21:00

Sommerfesten åpnes v/rektor Geir Nydahl.
Underholdning: Vi presenterer noe av det vi har lært i dag!
Festmiddag.
Musikk og mulighet for både dansing og hyggelig prat med hverandre!
Sommerfesten avsluttes.

Torsdag, 20. juni – Båttur og frisk luft!
10:00

Oppmøte NNPS, kort orientering om dagen.
Avreise båttur/alternativt opplegg.

Denne dagen håper vi på fint vær! Vi leier båt og tar de som vil være med ut på båttur,
og kanskje litt fiske. For de som ikke ønsker å være med på båttur lager vi et alternativt
opplegg denne dagen.
Alle møter uansett hverandre til felles lunsj på Framheim kl. 13.00. Forventet slutt
kl. 14.30.

UKE 26
Tirsdag, 25. juni – Namsskogan Familiepark
Vi gjentar fjorårets suksess og drar, sammen med Flyktningetjenesten, til Namsskogan
Familiepark. Avreise blir veldig tidlig, slik at vi får med oss mest mulig av mating av
dyrene i parken. Siden så tidlig start, har kanskje ikke alle orket å spise frokost. Ta med
matpakke som kan spises på tur til, og kanskje noe snacks å spise på tur fra
Namsskogan. Vi griller og koser oss etter god tid i parken, og kjører hjemover i 17tiden.
07:30
20:30

Avreise fra NNPS.
Forventet hjemkomst.

Onsdag, 26. juni – Bygdetunet og steinovnsbakt pizza!
10:00

Oppmøte på NNPS. Kort orientering om dagen.

Vi går samlet til Bygdetunet i Vik, der vi får guiding og omvisning på dette flotte
området og lærer nye ting. Etter omvisningen går vi til baksthuset, der vi får være med
å lage våre egne pizza som senere blir stekt i steinovn før vi spiser det til lunsj. Vi
avslutter dagen kl. 14:00.

Torsdag, 27. juni – Idrettsdag!
10:00

Oppmøte NNPS. Kort orientering om dagen.

Denne dagen er satt av til lek og aktivitet. Lunsj kl. 13:00 på Framheim. Etter lunsj går
vi tilbake til NNPS for diplom og is! Vi avslutter dagen kl. 14.30.

UKE 35
Tirsdag, 27. august – Nevernes og hyttetur!
09:00
10:30
13:00

Oppmøte på NNPS. Orientering før avreise.
Omvisning/guiding Nevernes
Lunsj på hytta i Vassbygda.

Ettermiddag/kveld sosialt samvær med grilling. Fisketur for de som ønsker.

Onsdag, 28. august – Hyttetur fortsetter
Etter frokost legger vi opp til passende aktiviteter. Vi pakker sammen og reiser hjem
etter lunsj. Forventet hjemkomst ca. kl. 16:00.

Torsdag, 29. august – Utflukt til Galtebukta!
10:00

Oppmøte NNPS. Kort orientering før avreise til Galtebukta.

Vi runder av disse sommerskoleukene med utflukt ut til Galtebukta. Her blir det grilling,
pølser, pinnebrød – og tid til litt lek og moro!
Vi forventer å være tilbake i Vik ca. kl. 14.00.

Med forbehold om endringer.

Utstyr
En liten tursekk med en vannflaske og en matpakke er viktig for dagen til Vega og for
dagen til Namsskogan Familiepark.
For turen til Vassbygda er utstyr avhengig av om du skal overnatte eller ikke. Pakkeliste
blir sendt ut til påmeldte deltakere i god tid før denne turen.

Praktiske opplysninger
Kurssted:

NNPS, Framheim, ekskursjoner, Galtebukta, Vassbygda.

Kurslærer:

Geir Nydahl, Marianne Stensland, lokale guider.

Pris:

Uke 25
Uke 26
Uke 35

kr. 500,kr. 1 000,kr. 500,-

Prisen inkluderer kursavgift, alle aktiviteter i henhold til programmet, og måltider under
kurset.
Spesifiser hvilke uke(r) du ønsker å være med på i påmeldingsskjemaet.

Kjære leser!
Vi håper denne kursbeskrivelsen har falt i smak og at du har lyst til å være med!

Påmelding senest innen 4. juni 2019.

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

