Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole
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Sommerskole for Miljøtjenesten
1. - 3. juni 2021

Bli med på dager fylt med bl.a. aktiviteter utendørs, sang, skaperglede og
læring om nærmiljøet. I tillegg legges det vekt på det sosiale fellesskapet!

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

+47 75 02 92 80

post@nnps.no

www.nnps.no

Sommerskole for Miljøtjenesten, 1. - 3. juni 2021
Kursinnhold
Tirsdag, 1. juni

kl. 11.30 - 14.30 Aktivitetsdag ved havet

Denne første dagen er vi alle sammen utendørs, og koser oss med morsomme aktiviteter og
kanskje en konkurranse eller to?
Oppmøte kl. 11.30 i Valleråa, i Sømna. Måltid ca. kl. 13.00
Utstyr: Klær og sko for å gå i fjæra. Grillspyd og sitteunderlag.

Onsdag, 2. juni
Gruppe 1: Workshop med sang og musikk, i regi av kulturskolen i Sømna.
kl. 14.00 - 18.00 Måltid ca. kl. 16.00 Kinosalen v/Sømna Kro og Gjestegård
Gruppe 2: Kunst-workshop, i regi av kulturskolen i Sømna.
kl. 14.00 - 18.00 Måltid ca. kl. 16.00 Framheim ungdomshus i Vik. Ha på maleklær.
Gruppe 3: KUL-tur-gruppa, i regi av NNPS
kl. 11.30 - 17.30 Måltid ca. kl. 14.30 Oppmøte v/NNPS
Vi besøker forskjellige bedrifter og severdigheter i nærområdet.
Ta med litt klær og sko for å være litt inne og litt ute.
For denne gruppen blir det en langdag. Gruppen avspaserer torsdag, og møter direkte på
sommerfesten.

Torsdag, 3. juni
Gruppe 1: Workshop med sang og musikk, i regi av kulturskolen i Sømna.
kl. 11.30 - 14.30 Måltid ca. kl. 13.00 Kinosalen v/Sømna Kro og Gjestegård
Gruppe 2: Kunst-workshop, i regi av kulturskolen i Sømna.
kl. 11.30 - 14.30 Måltid ca. kl. 13.00 Framheim ungdomshus i Vik. Ha på maleklær.
Gruppe 3: KUL-tur-gruppa, i regi av NNPS
Avspaserer denne økta på grunn av langdag onsdag.
Kl. 18.00-20.00

Sommerfest for alle!
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Sommerskole for Miljøtjenesten, 1. - 3. juni 2021

For å runde av disse 3 fine dagene, avslutter vi med en sommerfest! Her vil vi også få vist frem
litt av det vi har gjort og lært! De som ønsker må gjerne pynte seg litt ekstra denne kvelden :-)
Kl 18.00 - 19.00
Kl 19.00 - 20.00
Kl 20.00 - 21.00

Konsert i kinosalen.
Utstilling og festmiddag på Framheim.
Sang, lek og dans.

Hvis koronasituasjonen gir oss lov til det, ønsker vi å invitere foresatte også denne kvelden.

Praktisk informasjon vedrørende påmelding
Ved påmelding trenger vi å vite hvilken gruppe du ønsker å være med på.
Det er også viktig at du skriver om det er spesielle hensyn / tilrettelegging du vil trenge. Dette for
å kunne gi hver enkelt en best mulig opplevelse.
Vårt største ønske er at alle som ønsker å være med, skal få være med! Hvis vi kan være
behjelpelig med noe, f.eks. skyss, ta kontakt!

Målgrupppe
Alle over 16 år som ønsker å delta på et tre dagers kurs med aktiviteter utendørs, sang, musikk,
skaperglede og sosialt fellesskap.
Med forbehold om endringer.
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Kunnskap, skaperglede og livsmot
Nordnorsk Pensjonistskole

Nordnorsk Pensjonistskole (NNPS) er en slags folkehøgskole for voksne og vi har mer enn 30 års
erfaring i å arrangere kurs på tvers av generasjonene. Folkehøgskole skal være et sted for å belyse
hva det vil si å være menneske sammen med andre mennesker. Vi legger stor vekt på det
personlige møtet og det enkelte menneskes behov og evne til livsmestring og deltakelse i
samfunnet. Samtale og sosialt samvær er en naturlig og viktig del av våre kurs.
Våre lærere og forelesere har høy faglig kompetanse, og vi legger til rette for læring i hyggelige
omgivelser.
Kommer du på kurs hos oss vil du møte ett eller flere av disse blide ansiktene. Velkommen til oss!

Pris
Kurspris

kr. 500,- pr. pers.

Kursprisen inkluderer: Kursavgift, aktiviteter og
måltider i henhold til program.
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Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!
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