b l i m e d på

Pilegrimsseilas
mot nord
22. til 29. juni 2017





På Norges flotteste kyst
Med en hundreåring
Opplev Steigen og Hamarøy,
Vesterålen og Lofoten
Se vår spennende kirker og
kirkesteder langs kysten



Tid til ettertanke



Fisk fra havet rett i gryta



Fellesskap og gudstjeneste



Spennende kystkultur



Hør om Hans Nilsen Hauges
tur til Nord-Norge



Kirkekunst



Og vær med å feire festspillgudstjeneste på Trondenes

Støttes
av

Sør Hålogaland bispedømmeråd

Kontakt::
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Pilegrimsprest

Pilegrimsseilas
Med en
Hundreåring
22.-29. juni 2017
Bodø-Trondenes

Bernt Aanonsen
tlf: 95878967
E-post: ba442@kirken.no

PILEGRIM I NORD 2017

22. til 29. juni 2017

Pilegrim med MK Faxsen
dag

Reiseledelse:
Pilegrimsprest Bernt Aanonsen vil
være pilegrimsfører. Han har erfaring
fra våre tidligere pilegrimsturer og
har vært leder i prosjektet Pilegrim i
Nord siden høsten 2015.

dato strekning

Torsdag 22.jun Bodin-RørstadNordskot
fredag

23.jun Nordskot-Løvøya
Tranøy

Lørdag

24.jun til Harstad

Søndag

25.jun Trondenes- Bjarkøy

Skipper på Faxsen er Idar Henriksen

Pris:

Mandag 26.jun Bjarkøy - Stø
Tirsdag
Onsdag

27.jun Stø-Nyksund-ØksnesTinden-Bø
28.jun Bø-Kabelvåg

Torsdag 29.jun Busstur Lofoten,
ferge fra Moskenes
til Bodø
M/K Faxsen er en 70,5 fots kutter fra 1916.
Den ble bygget av Nils Skandfers baatbyggeri utenfor Mosjøen. Riksantikvaren gav i
1997 Faxsen status som vernet fartøy. Hun
feiret i 2016 sitt 100 årsjubileum!
Lasterommet er bygd om slik at det er køyeplasser til 13 personer.
Båten eies i dag av kystlaget Salta, mannskapet om bord er frivillige fra laget som med
stor kjærlighet pleier båten og bemanner
den til turen. Det er vante sjøfolk som alltid
finner gode fiskeplasser og vil være med å gi
oss en unik opplevelse på vår flotte
kyst.

Pilegrim i Nord inviterer til en unik pilegrimsreise
i samarbeid med Kystlaget Salta og m/k Faxsen.
Med start i Bodø og Bodin kirke og besøk på
Rørstad, Steigen, Hamarøy og Lødingen drar vi
til landsdelens viktigste pilegrimsmål, Trondenes.
Vi vandrer på de historiske stedene der med
Snorre i hånd og blir med på festspillgudstjeneste. Etter gudstjenesten blir det anledning
til å besøke det flotte museet på Trondenes. Vi
drar videre til Tore Hunds Bjarkøy og etter dette
står det Vesterålen for tur. (kanskje vi får se hval
på Andsfjorden?) Vi går Risøyrenna og besøker
Langnes, Nyksund, Øksnes og Bø. Turen avsluttes med tur til kirkene i Lofoten. Lofotkatedralen, Valberg, Hol, Borg med Vikingmuseet,
Flakstad og Moskenes. Vi vil på denne turen
også følge spor fra Bodin til 10 av kirkene som vi
besøker, arbeid som har med soknepresten i Bodin fra 1744-70 biskop Friis å gjøre. Her vil kirkehistorie og pilegrimsferd gå hand i hand med
sang og musikk. Vi får også et møte med Hamsuns rike når vi går til Tranøy 2. dagen.

Hele turen fra Bodø til Trondenes og
tilbake gjennom Vesterålen og Lofoten vil koste kr 7500. Dette inkluderer
båtturen med plass i doble køyer og
mat. En bringer selv med sovepose/
sengetøy. Dusjing vil foregå i land.
Turen avsluttes på Moskenes i Lofoten og deltakerne har selv ansvar for
å komme seg derfra. Turen koresponderer med ferge til Bodø. Ekstra utflukter, museumsbesøk og lignende
kommer i tillegg, men vil være av begrensa omfang.

Forespørsler og påmelding:
rettes til
Bernt Aanonsen: ba442@kirken.no
Tlf 958 789 67
Sør-Hålogaland bispedømmekontor
Tlf 75 54 85 50

