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Lære hele livet - Leve hele livet!

Bli med på startskuddet til en kursrekke om Helgeland under 2. verdenskrig.

I dette første kurset vil vi med spennende foredrag og guidede ekskursjoner
danne et bilde av det som skjedde i Brønnøy og Sømna i årene 1940-1945.

Foredragsholdere: Magnar Solbakk, Matti Riesto og Erling Kvaløy.
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Kursinnhold

• Hvorfor var Helgeland viktig for okkupasjonsmakten?

• Hvilke fysiske spor finner vi i dag?

• Hvordan opplevdes denne tiden for de som bodde her?

• Hvilke ettervirkninger hadde krigen for disse lokalsamfunnene?

Kursprogram

9. april 18.00 - 21.00
Foredragsholder Magnar Solbakk

Tema: "Det store bildet" Krigens spor på Sør-Helgeland
Tema: Shetlandsgjengen og motstandsarbeid på Helgeland

Kursdag ferdig ca. kl. 21.00

10. april 09.30 - 19.00
Foredragsholder Magnar Solbakk

Tema: «Lille Berlin, Brønnøysund»
Tema: Festningsverkene; Skarsåsen.

Guidet busstur fra Vik til Skarsåsen, guiding i Skarsåsen.
Lunsj på Havbrukssenteret, Toft.
Guidet byvandring i Brønnøysund med historisk perspektiv, v/ Magnar Solbakk.

Foredragsholder Redaktør Matti Riesto.
Tema: Brønnøysunds Avis under 2. verdenskrig

Kursdag avrundes litt før kl. 19.00
Tapasaften - Sømna Kro og Gjestegård disker opp med de deiligste retter.

11. april 10.00 – 13.30

Vi tar buss til forsamlingshuset på Sund.
Foredragsholder: Erling Kvaløy

Tema: Hva skjedde i Sømna under 2. verdenskrig?

Guidet busstur i Sømna med historisk perspektiv, v/ Erling Kvaløy.

Vi runder av kurset i kinosalen. Ferdig ca. kl. 13.30. Takk for nå, og vel hjem!
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Her ser vi det tyske JU 52-flyet som ble
skutt ned over Sjøvollan i april 1940.

Foto: Ukjent.
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Foredragsholdere

Magnar Solbakk er utdannet lærer og jobber som kulturkonsulent i Brønnøy kommune. Tidligere
arbeidet som lærer i ni år ved den videregående skolen i Brønnøysund. Han har i over 40 år hatt
kulturminner og friluftsliv som to av sine fagfelt, og spesielt med interesse for Sør-Helgeland. Han
har årlig, i 37 år, gått Sjøbergmarsjen. Magnar har blitt benyttet en rekke ganger som guide og
foredragsholder på kurs ved Nordnorsk Pensjonistskole.

Matti Riesto er redaktør i Brønnøysunds Avis. Han har vært ansatt i Brønnøysunds Avis som
nyhetsleder/nyhetsredaktør siden 2005 , og redaktør siden 2012. Matti har journalistutdanning fra
Medielinjen i Volda, og fra Universitetet i Bergen har han blant annet historie mellomfag.

Erling Kvaløy er pensjonert lærer i fra Sømna. Han var avdelingsleder på landbruksskolen på
Sømna i mange år, var leder for bygdetunet, og tidligere vært kirkeverge i Sømna. Han har alltid
vært interessert i kystkulturen og lokalhistorie generelt ,og har engasjert seg i større prosjekter for
innsamling av informasjon, og formidling av dette, spesielt kystkvinnekulturen. Erling har blitt
benyttet en rekke ganger som guide og foredragsholder på kurs ved Nordnorsk Pensjonistskole.

Praktisk informasjon

Kurslokaler: Kinosalen v/Sømna Kro & Gjestegård, ekskursjoner Sømna og Brønnøysund,
forsamlingshuset på Sund.

Husk klær etter vær lørdag og søndag, da ekskursjonene vil foregå både i buss og til beins!

www.nnps.nopost@nnps.noKirkeveien 2, 8920 Sømna +47 75 02 92 80

Med forbehold om endringer.
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Kursavgift kr. 2000,- pr. pers.

Prisen inkluderer kursavgift, kaffepauser,
ekskursjoner og alle måltider i henhold til program.

Overnatting
1 døgn m/frokost kr. 528,- pr. pers.
2 døgn m/frokost kr. 1056,- pr. pers.

Våre lokaler er i samme bygg som Sømna Kro og
Gjestegård, hvor vi kjøper overnatting og måltider.

Priser

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!

Påmeldingsenest26. mars


