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Lære hele livet - Leve hele livet!

En færøysk legende forteller at en gruppe nordmenn var på vei til Island da de ble
overmannet av sjøsyke, og derfor gikk i land på Færøyene. Ifølge legenden ble de
så forelsket i øyene at de like godt bare bosatte seg der, og det forstår vi godt etter
å ha besøkt øygruppen flere ganger.

På denne reisen får vi i tillegg til flott natur, vakker arkitektur og spennende historie
oppleve Ólavsøka, Færøyenes nasjonaldager.



En reise til Færøyene er en helt spesiell opplevelse!

Færøyene er kanskje verdens mest uberørte øygruppe, og består av 17 bebodde øyer og
mange utilgjengelige småøyer. Naturen er særegen med tallrike sauer som konstant
trimmer de gresskledde fjellsidene, og med idylliske innsjøer, dype grotter og mørkeblått
hav, ser landskapet ut som noe som er hentet fra fjerne tider. Og for oss nordmenn er det
på en måte det. Vi deler historie med folket på øyene vest i havet, og kanskje er det derfor
man lett føler seg så ”heime” der, og har lyst til å komme tilbake når man har vært der.

Hos NNPS står læring, trygghet og trivsel 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.

Vi møtes her på skolen og reiser sammen ut i verden. Før vi reiser har vi forelesninger og
sosialt samvær for å bli bedre kjent med reisemålet og hverandre. Målet er å gi
interessant og nyttig kunnskap om reisemålet, praktiske forhold på reisen, og å bli en
sammenspleiset og god gruppe før vi reiser. Måltider er viktige for oss, og besøket på
Hildurs Urterarium er en hyggelig opplevelse som gir en god start på kurset.

Til høsten møtes vi igjen for evaluering og deling av erfaringer og opplevelser, og for
faglig- og sosialt påfyll. Samlingen varer vanligvis en dag, og dere får invitasjon når
programmet er klart.
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Program

Søndag, 25. juli: Forkurs i Sømna (L, M)

Innsjekking på Sømna Kro & Gjestegård i samme bygg som skolen.
Oppstart kl. 12.00. Velkommen - bli kjent - forelesning - praktisk informasjon.
Felles transport og 3-retters middag med Færøyske smaker på en av Norges triveligste mat,
vin og urtegårder, Hildurs Urterarium (www.hildurs.no).

Mandag, 26. juli: Forkurs fortsetter, avreise til Værnes (F, L)

Etter felles lunsj hentes vi av Sende Busstrafikks flotte turbuss og kjører til Værnes.
Overnatting på Radisson Blu, i gåavstand fra flyterminalen.

Flydetaljer:
� SK2881 27JUL TRDCPH 0950 1120
� SK1777 27JUL CPHFAE 1230 1345

Tirsdag, 27. juli: Ankomst Færøyene og guidet tur i Tórshavn (F, M)

På tur fra Vágar lufthavn til Tórshavn for innsjekking på Hotel Hafnia, (https://www.hafnia.fo/
)får vi de første inntrykkene av Færøyene. Etter innsjekk tar vi en tur til fots i Tórshavn
sammen med vår guide. Vi får bl.a. se den gamle bydelen i Tórshavn, Tinganes hvor
parlamentet holder til, bydelen Úti á Reyn, og den fine domkirken i Sentrum. Etter
byvandringen blir det felles middag på hotellet.
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Onsdag 28. juli: Nå starter Olavsfestdagene
Vi besøker Færøyenes kulturelle senter Kirkjubøur (F, L)

Vi blir hentet kl. 9.00 og kjørt til utgangspunktet for vår fjelltur. Vi vandrer over fjellet til
Kirkjubøur, en fin tur i rolig gange, hvor vi kan nyte utsikten over Sandoy, Hestur, Koltur og
Vágar. På Kirkjubøur får vi lunsj og omvisning på den 900 år gamle gården som har tilhørt
samme familie i 17. generasjoner. Kongsgården er et av verdens eldste bebodde hus.

Vi får se ruinene av St. Magnus katedralen og Ólav´s kirken fra år 1111, som fremdeles er i
bruk som sognekirke. Retur til Tórshavn med buss i ett-tiden. De som ikke kan/ønsker å
vandre over fjellet får bilskyss. Vi går ut for å oppleve folkefesten. Middag på egen hånd.

Programmet til Olavsfestdagene er klart i slutten av juni. Vi kan anbefale å prøve buffet på
enten Hotel Føroyar på en fin høyde med fin utsikt over byen, eller på vårt eget Hotel Hafnia
for å oppleve Færøyenes matkultur. Vi bestiller samlet for gruppen for de som ønsker, eller
man kan nyte tid på egenhånd.
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Torsdag 29. juli: Nordens Hus, kunstutstilling, historietime (F)

Vi får litt egentid i byen før vi blir hentet på hotellet av guiden vår kl. 13.00. Han tar oss med
på nok en fottur, bl.a til Nordens Hus. Kaffepause på turen. På turen får vi lære mer om
Færøyenes nasjonaldager og historie, og vi opplever folkefesten sammen og på egen hånd
for de som ønsker det. Middag på egen hånd.

Fredag 30. juli: Opplevelser på øya Vágar, Sandavágur & Bø & Gásadalur
(F, L, M)

På dagens utflukt beveger vi oss tilbake i historien. Vi blir hentet på hotellet kl. 09.00 og får
sammen med vår guide lære om Færøyenes krigshistore, og om historien fra da de første
bosetterne kom til øygruppen.

Vi besøker Sandavágur som, i følge en runesten ved den flotte kirken, ble grunnlagt
av rogalendingen Torkil Onandarson. Vi besøker også de idylliske bygdene Bø som er utviklet
som et typisk klyngetun og regnes tilbake til landnåmstiden, og Gásadalur hvor det blir lunsj,
og vi får oppleve Múlafossur som er en av Færøyenes mest fotograferte motiver.

Hyggelig ettermiddagskaffe hos Lena på turen. Vi er tilbake på hotellet i 17.00 tiden. Felles
middag på hotellet om kvelden.
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Lørdag 31. juli: Østerøy & Nordøyene (F, L, M)

Vi blir hentet på hotellet kl. 09.00, og kjører langs fjorden gjennom fargerike bygder og daler
før vi kommer til den lille bygden Saksun.

Vi nyter utsikten før vi setter kursen mot idylliske Gjógv. Vi kjører gjennom dramatisk natur
og passerer Færøyene høyeste fjell Slættaratindur, 882 moh. Vi får lunsj på Hotel
Gjáargarður i Gjógv og tar en rusletur i den lille bygda.

Vi kjører til byen Klaksvik på Nordøyene og besøker den vakre Christianskirken. Deretter tar
vi turen til Østerø og vi får kaffe og kake serveret i hjemlig hygge hos Lena. Om kvelden blir
det avskjedsmiddag i historiske rammer i restaurant Katrina Christiansen (http://
www.katrina.fo/ ) som holder til i huset hvor den Færøyske forfatter, komponist og
billedkunstner, William Heinesen ble født. Det blir tapasretter, høytlesning og sang.
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Søndag 1. august: Hjemreise (F)

Vi får litt tid på egen hånd før avreise fra hotellet kl. 12.30. Utsjekking er kl. 11.00, men
hotellet tar vare på baggasjen til vi reiser til flyplassen. På vår mellomlanding i København får
vi god tid til å spise og bevege oss litt før flyet vårt tar oss til Værnes. De som har behov
overnatter på Radisson Blu.

Flydetaljer:
� SK1778 01AUG FAECPH 1435 1735
� SK2888 01AUG CPHTRD 2130 2305

Vi setter opp buss tilbake til Sømna om morgenen 2. august dersom det blir nok påmeldte.

I samarbeid med GreenGate Incoming ønsker vi deg velkommen til lærerike og
spennende dager på vakre Færøyene!
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Med forbehold om endringer.
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Priser

Pris pr. pers i dbl.rom kr. 22 700,-

Tillegg:
Enkeltromstillegg kr. 4 400,-.

Ev. ekstra overnatting i Sømna 24.-25. juli eller på
Værnes ved retur 1.-2. august.

Ev. transport fra Værnes til Sømna ved retur 2. aug.

Priser Sømna Kro & Gjestegård:

1 døgn m/frokost kr. 528,- pr. pers.

For øvrig informasjon om pris, påmelding, og
betingelser, se vedlagte skriv.

Påmeldingsenest26. februar

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!

Det er aldri for sent å gå på folkehøgskole!


