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Et samarbeid mellom Nordnorsk Pensjonistskole 

 og Kvaløye Kulturlag 



 

Tirsdag 26. juli – Vennesund Brygge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.30 Oppmøte.          

 Registrering, mingling og kaffe. 

 

10.00 Åpning v/ ordfører Andrine Oppegård Solli, Sømna.   

 Musikalsk innslag ved Hanne Wågan Olsen, Brynjar og Roy Magnus  

 Langås fra Sømna. 

 

10.30 Portrett av en kystkvinne og hverdagshelt  

  Herdis Edvardsen er en av de mange kvinnene som 

har betydd mye for familie og lokalsamfunn langs 

kysten. Herdis er 83 år, enke og mor til fem. Hun har 

bodd og bor fortsatt på Kvaløya, men er født og 

oppvokst på det fraflyttede øyværet Gimsan, og 

husker mye fra sin barndom der. 

Fra fjorårets Kystkvinneseminar 



På forsiden av denne folderen kan man se et privat foto av Herdis og 

hennes familie, fra Gimsan. Vi møter henne sammen med sin eldre bror 

Paul og sin eldste sønn Leif, i samtale med Erling Kvaløy og Kjell Ove 

Johansen fra Kvaløye Kulturlag.    

Kulturelt innslag ved skuespiller Magne Olav Aarsand Brevik fra Bindal. 

 

12.00 Lunsj med fiskegrateng og råkost. 

 

13.00 Musikalsk innslag ved Hanne, Brynjar og Roy Magnus. 

 

13.15 «Øyfolket, hvor tok de veien og hvorfor» 

  Foredrag av Ragnhild Kvalø. Tidligere fylkeskultursjef i Nord-Trøndelag, 

med aner fra Hortavær. 

 

 

 

 

 

 

14.00 Roy Jacobsen – møte med en forfatter.     

Roy Jacobsen er født og oppvokst i Oslo. Han kommer fra et 
arbeidermiljø, og har prøvd seg i mange ulike yrker. Tanken om å bli 
forfatter fikk han i 25-års alderen, og sine første bøker skrev han da han 
bodde i Nord-Norge, bl.a. på morens hjemsted, Dønna. Noe som kanskje 
forklarer hans nære forhold til Nordnorsk kystkulturhistorie. 



Jacobsen har blitt en stor og anerkjent forfatter, kjent 

som en meget dyktig miljøskildrer med en unik evne 

til innlevelse i ulike mennesketyper. Hans sterke 

tilknytting til Helgelandskysten kommer bl.a. frem 

gjennom romanene «Seierherrene» (1991), «De 

usynlige» (2013) og «Hvitt hav» (2015). Her skildres 

livet og eksistensgrunnlaget til folket på øyene 

langs Helgelandskysten på en innsiktsfull, ærlig, 

stolt og kjærlig måte. I de to siste møter vi også kystkvinnene, 

og i særlig grad hovedpersonen Ingrid.  

I samtale med Erling Kvaløy og Kjell Ove Johansen blir vi bedre kjent med 

både «Ingrid», forfatteren og kystkulturen på Helgeland.  

Skuespiller Magne Olav Aarsand Brevik vil lese fra bøkene. 

 

15.30 Pause med kaffe og vafler. 

 

16.30 Vi besøker Kvaløye Kystkvinnepark.     

 Orientering ved Kjell Ove Johansen.   

 



18.00 Avduking i Kvennvika.    

Ny kystkvinnestatue av kunsthåndverker Ingun Dahlin avdukes av Roy 

Jakobsen.  

 Sang ved Trælnes Mannskor, dirigert av Marianne Stensland. 

 

18.30 Sosialt samvær.          

Dagens program er ferdig, men det legges til rette, slik at det blir 

muligheter for grilling i Kvennvika hvis været er bra. Hver enkelt må selv 

ta med grillmat o.l.  

 

Onsdag 27. juli – båttur til øyriket  

08.30 –12.00 og 16.00 (3 turer med varighet på ca. 5 timer hver) 

 Deltakerne vil på forhånd bli delt inn i gruppe 1 , 2 og 3. 

Avreise fra Vennesund. Med Erling Kvaløy som lokalguide, går turen ut til 

Hortavær. Der vil det bli omvisning og historiefortelling av Synnøve 

Westgård fra Hortavær Velforening. Servering av deilig fiskesuppe / 

kaffe. Etter båtturen avsluttes seminaret og vi sier på gjensyn til neste års 

kyskvinneseminar. 

 

 

 

 

 

 

Idylliske Hortavær ligger værhardt, men vakkert til uti havgapet. 



Kr. 1500,- pr. pers. 

Dette inkluderer seminar ihht. program, kaffepauser, lunsjer og båttur. 

Betaling: Nordnorsk Pensjonistskole sender ut faktura i etterkant av seminaret. 

 

For påmelding / spørsmål kontakt: 

 

 

 

 

 

 

Telefon: 75 02 92 80 / Faks: 75 02 90 36 

E-post: post@nnps.no 

www.nordnorsk-pensjonistskole.no 

 

 

 

 

 

Velkommen til 

Kystkvinneseminaret 2016! 



26 .  –  27.  ju l i  2016  

 Sted:  Vennesund Brygge / Kvaløya + båttur 

Har deltatt på kurs hos NNPS før 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  

Navn: 

Postadresse: 

Postnr./Poststed: 

Telefon dagtid: 

E-post: 

 

Trenger rom på Sømna Kro & Gjestegård fra – til dato:  
Kr. 579,- for 1 dg. m/frokost /  Kr. 940,- for 2 dg. m/ frokost 

Ønsker fortrinnsvis å delta på: 

Båttur nr. 1 kl. 08.30 – 13.30     

 

Båttur nr. 2 kl. 12.00 – 17.30 

 

Båttur nr. 3 kl. 16.00 – 21.30 

NB. Vi kan ikke love at alle får sitt ønske oppfylt, så du må gjerne notere ditt 2. valg. 

Spesielle behov vedrørende kost (allergier), helse, annet: 

 

 

 
Jeg tillater bruk av bilder der jeg er med til fremtidig markedsføring  

Jeg tillater IKKE bruk av bilder der jeg er med til fremtidig markedsføring 

 

Sted/dato:       Underskrift: 



26 .  –  27.  ju l i  2016  

 Sted:  Vennesund Brygge / Kvaløya + båttur 

Har deltatt på kurs hos NNPS før  

Fødsels- og personnr. (11 siffer):   

Navn:  

Postadresse:  

Postnr./Poststed:  

Telefon dagtid:  

E-post:  

 

Trenger rom på Sømna Kro & Gjestegård fra – til dato:  
Kr. 579,- for 1 dg. m/frokost /  Kr. 940,- for 2 dg. m/ frokost 

Ønsker fortrinnsvis å delta på: 

Båttur nr. 1 kl. 08.30 – 13.30     

 

Båttur nr. 2 kl. 12.00 – 17.30 

 

Båttur nr. 3 kl. 16.00 – 21.30 

NB. Vi kan ikke love at alle får sitt ønske oppfylt, så du må gjerne notere ditt 2. valg. 

Spesielle behov vedrørende kost (allergier), helse, annet: 

 

 

 
Jeg tillater bruk av bilder der jeg er med til fremtidig markedsføring  

Jeg tillater IKKE bruk av bilder der jeg er med til fremtidig markedsføring 

 

Sted/dato:       Underskrift: 


