Naturens historiebok
- ispedd kultur

En opplevelsesreise i Gea Norvegica Geopark
- Skandinavias første UNESCO godkjente geopark
Naturens historiebok ligger utenfor stuedøra, og for å kunne lese og forstå historien er det
nødvendig med litt bakgrunnskunnskap. Menneskenes egen historie er også uløselig knyttet til
naturen og naturressursene, så her er sjansen til å se på landskap og omgivelser med nye øyne.

Tid: mandag 17. – fredag 21. august 2015
Sted: Nestor, Melsomvik

Norges første «Pensjonistskole»

Naturens historiebok - ispedd kultur
En opplevelsesreise i Gea Norvegica Geopark
Uke 34: 17. - 21. august 2015
Naturens historiebok ligger utenfor stuedøra, og for å kunne lese og forstå historien er det nødvendig
med litt bakgrunnskunnskap. Menneskenes egen historie er også uløselig knyttet til naturen og
naturressursene, så her er sjansen til å se på landskap og omgivelser med nye øyne.
Gea Norvegica Geopark er Skandinavias første UNESCO godkjente geopark og ble tatt opp i European
Geoparks Netwoork i september 2006. Området er ca. 3 000 km² og eies av kommunene Bamble,
Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien samt av Vestfold og Telemark fylkeskommuner.
Geoparkens geologi forteller en spennende historie som strekker seg over et tidsrom på 1500 millioner
år.
For å oppnå status som en europeisk geopark må man kunne vise hvordan de geologiske
forutsetningene har påvirket biologisk mangfold, landbruk, bosetting, industriutvikling, samferdsel og
kultur i området. Det geologiske mangfoldet i Gea Norvegica Geopark er meget stort og omfatter mange
landskap, geologiske provinser, geologiske aldre og resultater av mange ulike geologiske prosesser.

Kristin Rangnes,
geolog og daglig leder Gea Norvegica Geopark

Pris:

Kr 6 900,Prisen inkluderer aktiviteter og ekskursjoner ifølge programmet samt overnatting og alle
måltider.
Pris dagdeltaker: kr 3 250,- som inkl aktiviteter ifølge programmet og lunsj alle dager.
NB! Middag + overnatting i Kragerø ikke inkludert i dagdeltakerprisen.

Sted:

Nestor Melsomvik, Melsomvikveien 79, 3159 Melsomvik

Foreleser/ guide:

Kristin Rangnes, geolog og daglig leder Gea Norvegica Geopark

Påmelding:

Ring Anne på tlf 33 33 55 00, e-post: post@nestorutvikling.no eller bruk vårt
påmeldingsskjema på www.nestorutvikling.no

Påmeldingsfrist:

Fortløpende

Kursansvarlig:

Terning, Wenke

Sist oppdatert

5.05.2015/WB

Naturens historiebok - ispedd kultur
En opplevelsesreise i Gea Norvegica Geopark
uke 34: 17. – 21. august 2015
Program:

(Med forbehold om endringer)

Mandag 17. august
Før 1200
1200-1245
1300-1400
1400-1745
1900

Ankomst
Introduksjon og praktiske opplysninger
Lunsj
Litt grunnleggende geologi; Norges spennende historie fra Big Bang til nå og noen mill.
år framover. Litt om oljegeologi og det som har gitt oss oljefond og penger i statskassa
Middag

Tirsdag 18. august
0800
0900-1800

1300
1400
1600
1900

Frokost
Ekskursjon med buss. Geoparken i Larvik; larvikitt brudd og larvikittutstillingen på
Tjølling. Bygdeutstillingen på Tjølling prestegård og andre kulturseverdigheter i området.
Vandring i Bøkeskogen med natur- og kulturhistorie.
Lunsj med lokalmat
Mølen, med kultur og natur
Kjærra Fossepark. Naturskjønn og tradisjonsrik lakseelv i gammelt vulkanlandskap.
Middag

Onsdag 19. august
0800
0900
0945

1330
1600
1830
1930

Frokost
Ekskursjon med buss – overnatting på hotell i Kragerø
Porsgrunn Porselensfabrikk; industrihistorie og tilgang på råstoffer
Skien: Kort stopp på Kapitelberget; kryptkirke fra middelalderen bygget på 420 millioner
år gamle skatter. Ibsen og jernverket, Venstøp.
Lunsj på Århus forsøksgård, med lokalmat og besøk i jernaldergården
Ulefoss: jernverk og verdens rareste og mest sjeldne vulkan
Ankomst hotellet i Kragerø
Middag på hotellet

Torsdag 20. august
0800
0900

1400
1900

Frokost
Utsjekk og avreise
Ferje fra Kragerø til Jomfruland. Vandring i kulturlandskap og geologi.
Tilbake til Kragerø
Lunsj
Munch i Kragerø. Landskapet, Solen og Historien. Retur til Melsomvik
Avslutningsmiddag og underholdning

Fredag 21. august
0800
0900-1245
1300

Frokost
Geoparker i Norge og ellers i verden. Oppsummering og avklaring. Evaluering
Lunsj og hjemreise

Nestor er et unikt kurssenter midt i Vestfold. Vi er kjent for kvalitetsforedrag og et godt kjøkken.
Du bor godt hos Nestor. Vi har 40 trivelige overnattingsrom som ble oppusset i 2014. Du velger selv om
du vil overnatte eller være dagdeltaker.
Du finner Nestor i den sjarmerende «kystperlen» Melsomvik i Vestfold; nær E18, Stokke jernbanestasjon
og Torp/Sandefjord lufthavn.

Gratis Wi-Fi

Gratis parkering

Velkommen!

