
Velkommen til NOF-treff og årsmøte i vakre Vesterålen 
 

Fredag 20. – søndag 22. mai 2016 
 

 

 
 

 

Med basecamp på Fornes grendehus (gml. Medby skole) i Andøy kommune 
 

 

 

PROGRAM 
 

Fredag 20. mai 

 

Fra kl. 16.00  Velkomst 

   Mingling og bli kjent. Det serveres kaffe, juice, snitter og kanapeer. 

 

Fra kl. 18.00 Ørliten tur til Naustneset, for å titte på fugl og fiske etter laks og 

sjøørret. Det serveres smakebiter av ishavsrøye med potetsalat. 

 

Fra 21.00 Nyte trivelig selskap på grendehuset, prate fugl og nyte stunden. Det 

serveres snacks og sunn småmat. 

 



Lørdag 21. mai 

 

Fra 08.00 Frokost, og smøring av matpakke. 

 

Fra 09.00 Fellestur Andøya rundt i samme buss. Fuglekikking, guiding og tur ut i 

verdensrommet! Det serveres fiskesuppe med rundstykker og høvelig 

drikke til. Turen ut i verdensrommet skjer fra Aurora Spaceworld som 

ligger mellom Bleik og Andenes. 

 

Fra 18.00 Årsmøte. Ledet av Atle Ivar Olsen fra NOF Nordland. Det serveres 

møtemat. 

 

Fra 19.00 Naturvernrådgiver i NOF, Martin Eggen, holder en kort presentasjon av 

NOF. Diskusjon. 

 

Fra 20.00 NOF-treff bankett. Middag, taler og litt underholdning. 

 

Fra 22.00 Hyggelig sammenkomst på grendehuset. Hyggemat og hyggedrikke. 

 

Fra 00.30 Søvn. 

 

 

Søndag 22. mai 

 

Fra 08.00  Frokost, og smøring av matpakke. 

 

Fra 09.00  Fugletur i skogen, fra fjord til fjell. Lytting og foto. 

 

Fra 12.00  Avreise. Takk for besøket! 

 

 

 

PRISER PER PERSON 
 

Overnatting på grendehuset:  150,- (fredag – søndag) 

Leie av plass til campingvogn/-bil: 150,- (fredag – søndag) 

Overnatting i telt eller lavvo:  Gratis 

 

Mat:     500,- (fredag – søndag) 

Leie av båter:     50,- 

Leie av privatbil:   100,- (fredag – søndag) 

Inngang på Aurora Spaceworld: 190,- 

T-skjorte med fint fuglemotiv 150,- 

 

Det er også mulig å overnatte på Andøy Friluftsenter om lag 5 km videre i retning Andenes, 

de kan kontaktes på 76 14 88 04. 

 

Grendehuset ligger 32 km fra Sortlandsbrua i retning Andenes. 

 



For spørsmål knyttet til overnatting etc på grendehuset kontakt Ole Petter Bergland på epost 

naturop@nordlysnett.no eller mobil 918 60 003. 

 

For påmelding, send epost til anitalstormoen@gmail.com og skriv hva slags overnatting du 

ønsker. Gi også beskjed dersom du lider av noen form for matallergi eller –intoleranse. 

 

Påmeldingsfrist: Fredag 6. mai. 

 

 

 

 

 

Vi i NOF-Vesterålen ønsker deg hjertelig velkommen! 
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