
Bli med på ei indre og ytre reise  
langs kystpilegrimsleia

PILEGRIMSREISE

10.-13.  
AUGUST 

2017

Region
Møre 

Morgenbønn på Rangøya 2014

NMS pilegrimsgruppe 2015

NMS pilegrimsgruppe 2016



PROGRAM
TORSDAG 10. AUGUST

> Kirkelandet kirke Kristiansund  
> Oppstart og utsendelse med enkel tidebønn
> Kystekspressen til Edøy
> Gurisenteret: Enkel lunsj, info om stedet og Gurispelet
> Vandring til Kulisteinen. Info om steinen
> Vandring til Edøy kirke. Omvisning og tidebønn
> Kystekspressen tilbake til Kristiansund
> Varmt måltid , kveldssamling med misjonsglimt
> Overnatting med frokost på Atlanten Camping og Motell

FREDAG 11. AUGUST

> Frokost og nistesmøring
> Busstransport til Kvernes Stavkirke, Averøy
> Omvisning og tidebønn i stavkirka
> Enkel lunsj på» Klippen», Kvernes
> Vandring langs kirkevegen over fjellet til Bådalen,  
 4-5 timers tur med lokal guide
> Transport til Rangøya
> Varm kveldsmat, Kveldssamling med misjonsglimt
> Overnatting

LØRDAG 12. AUGUST

> Frokost med nistesmøring
> Transport over Atlanterhavsvegen
> Vandring langs Farstadsanden og Kyststien i Bud
> Middag på Bryggen restaurant i Bud
> Bud kirke. Omvisning og tidebønn
> Busstransport til Molde
> Kveldssamling med misjonsglimt
> Overnatting på Molde vandrerhjem

SØNDAG 13.AUGUST

> Frokost med nistesmøring
> Biltransport til Nesjestranda
> Båtskyss til Veøya
> Omvisning med info og guiding med lokal guide
> Veøy kyrkje. Omvisning. Pilegrimsmesse med nattverd
> Båtskyss til Nesjestranda
> Biltransport til Åkerlehaugen retreatsenter
> Avsluttningsmiddag, dessert og kaffe
> Transport til Molde

PÅMELDING
Pris for hele turen er kr. 3 950
Dette inkluderer transport, alle måltid og overnattinger med  
nistesmøring, guiding, mm.
Påmelding sendes på mail til jannebj@nms.no eller  
på sms til 40 40 60 62 innen 15. juni 2017

Du får tilsendt giro i etterkant av reisa.

Avbestilling senere enn 14 dager før reisa starter,  
blir belastet med kr 500.

Under reisa får du gjennom kveldssamlingene anledning til å  
høre om flere personer som har fått livet sitt forandret  
gjennom NMS sitt arbeid. Og du kan være med å gi din   
misjonsgave via sms.

Vi gjør oppmerksom på at på denne turen blir det kun  
20 plasser. Påmeldinga er allerede i gang.

Velkommen til å reise/vandre som pilegrim langs Mørekysten.

Nærmere opplysninger, kart og info blir sendt ut til de som  
melder seg på turen.

   Med hilsen turteamet  
Karen Flatø, Ole Kristian With Due, Janne Bjune


