
Kære NØK- medlem 
 
I ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Vi har hermed fornøjelsen at sende jer programmet for næste sommers NØK kongres i Steinkjer d. 27. – 30. 
juli. 
Steinkjer ligger midt i Norge, cirka 1½ times kørsel nord for Trondheim i et fantastisk spændende område. 
 
Det faglige program 
Vi har fra den danske bestyrelse taget udgangspunkt i jeres indspil til program samt evalueringen fra kon-
gressen i 2012. Det har gjort at programmet for NØK kongressen i 2014 bliver lidt anderledes end for tidli-
gere kongresser.  
 
Overordnet gælder at der er forsøgt at lave et mindre presset program og at kongressen startes med grup-
pearbejde. Begge dele for at give bedre mulighed for networking og snak på tværs. Vi synes det er en 
spændende nyskabelse og håber at kongresdeltagerne vil tage godt i mod ændringerne. 
 
Kongressted og indkvartering 
Indkvarteringen og bespisningen foregår på Grand Hotel midt i byen. Her er 113 værelser og prisen for 
overnatning er: 
 

 930 nkr. for enkeltværelse pr. nat 

 1130 nkr. for dobbeltværelse pr. nat. (Det er en enhedspris og gælder alle værelser incl. Sui-
ter) 

 Opredning i forældres værelse: 100,- nkr. for børn 4-13 år og 130 nkr. for børn over 13. 
 

På hotellet benyttes et mødelokale som børnenes ”base”. 
 
Der er også mulighed for at overnatte på Guldbjerggårdens camping, i lejligheder 
(http://www.steinkjercamping.no/public.aspx?pageid=72416)  
  
Kongressen foregår på HINT, den lokale håndværkerskole, som ligger 5 minutters gang fra Grand Hotel. 
 
Ledsager-, børne- og ungdomsprogram. 
Ledsagerprogrammet byder på den smukke norske natur, dels vandring op til Sæteren ved Steinkjer – 
Byasetra, dels en tur til lokale kunst og gårdbutikker rundt om fjorden ad ”Den gyldne omvej”. 
 
Tre af de erfarne norske ”NØK unge” er ansvarlige for afvikling af et børne- og ungdomsprogram, der byder 
på vikingeaktiviteter på Siklestad og en kanotur. 
 
Transport til Steinkjer 
Bil fra Oslo ca. 610 km (8 timers kørsel). Fly til Trondheim, derefter tog direkte fra lufthavnen til Steinkjer, 
hvor hotellet ligger lige overfor stationen. 
 
Desværre er der ikke priser for deltagelse i den medsendte invitation, men vi ved den norske NØK afdeling 
arbejder hårdt med at få de sidste sponsoraftaler på plads for at sikre at kunne holde deltagerafgiften på et 
fornuftigt niveau. Vi håber selvfølgelig meget at NØK deltagelse indgår i din og din families sommerferie 
planer for 2014, så vi igen får deltagelse af mange aktive danskere i kongressen. Bestyrelsen har som tidli-

http://www.steinkjercamping.no/public.aspx?pageid=72416


gere besluttet at yde et tilskud til børnefamilieres deltagelse. Der ydes et tilskud på kr. 1.500 pr. hjemme-
boende deltagende barn (under 18). 
 
I løbet af februar bliver der meldt priser ud for deltagelse i kongressen og det bliver muligt at tilmelde sig. 
Følg med på www.noek.org og på den lukkede del af hjemmesiden (www.noek.org/medlem)  
 
 
Har du spørgsmål eller gode ideer kontakt bestyrelsen: 
         Karoline Holst, tlf 41261883, e-mail fjeldgaardsodde@post.tele.dk 
         Morten Hansen, tlf. 9898 6060, e-mail mortenha@mail.dk  
         Jakob Sehested, tlf+45 8999 1384, e-mail Jakob.Sehested@agrsci.dk 
         Gert Pedersen Aamand, tlf 21717788, e-mail gap@vfl.dk  
 
 
 

Bestyrelsen ønsker alle NØK-medlemmer og deres familier 
  

Glædelig Jul og Godt Nytår 

 
 
 
Skulle der være en enkelt, der ikke har husket at indbetale kontingent for 2013, kan det indbetales i Nordea 
Bank, Risskov Afd., reg. 2241, kontonr. 9110050802 
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