
Kystpilegrimsseilas 21.-29.juli - Stavanger til Trondheim 

Påmelding og flere opplysninger finner du på kalender og tema pilegrim på kirken.no/shbd 
 

 

Vi gjør som de gamle pilegrimene som fartet 
langs kysten på vei til Nidaros og Olavskirken 
med Olavsskrinet 
 
– vi benytter oss av leilighetsskyss med båt 
som skal samme veien og som har ledig 
plass. 
 
Veteranbåten MK Faxsen er på vei hjem til 
Bodø og har plass til 12 pilegrimer fra 
Stavanger til Trondheim 22.-28. juli 2015. 
 
Les mer om båten på http://faxsen.no/ 
 

Skipper Idar Henriksen ønsker oss velkommen om 
bord og seilngsplanen hans ser slik ut: 
 

21.07 Stavanger til Avaldsnes 
22.07 Avaldsnes til Bergen 
23.07 Bergen til Eivindvik 
24.07 Eivindvik til Kinn 
25.07 Kinn til Selje 
26.07 Selje til Giske 
27.07 Giske til Edøy 
28.07 Edøy  til Trondheim 
29.07 Utsjekking av båt etter frokost  
 

Vi sover om bord og  båten ligger i havn hver natt. 
 

 

 

 

Pris kr 500,- pr døgn inklusive kost og losji 
Total kr 4000,- 

NB! - en dag med kjøkkentjeneste på turen! 
 
Måltidene serveres på lukekanten i finvær, 
og blir det regn trekker vi ned i under dekk. 
 

 

http://faxsen.no/


 

Under dekk framme er det en lugar med fire 
enkelkøyer som vist til høyre. 
 
I lasterommet er det fire dobbelkøyer som 
vist nedenfor. Hver person får en madrass på 
75x200 cm til disposisjon samt en hendig 
liten gardin til å beskytte «privatlivet». 
 
Ta med deg håndduk, såpe, laken og 
sovepose/dyne samt pute hvis du trenger. 
 
Toalett og tannpuss om bord, og det blir 
mulig å dusje i gjestehavnene vi overnatter i.  
 

Det blir lagt opp til pilegrimsvandringer med 
morgen- og kveldssamling hver dag, og vi besøker 
kirker og andre kulturminner som viser spor av 
den gamle pilegrimsfarten langs kysten vår. 
 
Detaljert dagsprogram kommer. 
 

 
 
 

 
 
Arrangører: 
Stavanger bispedømme 
 Margun Pettersen mp779@kirken.no 
Sør-Hålogaland bispedømme 
  Solveig Seines ss788@kirken.no 
i samarbeid med Stiftelesen Faxsen 
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