
Pilegrimsseilas  fra Nord 

19. til 29. juli 2017 

 På Norges flotteste kyst 

 Med en moderne seilbåt 

 Se Rødøyløva, Hestmannen 

Syvsøstrene, Torghatten og 

Lekamøya  

 Se alle middelalderkirkene i 

Nordland 

 Lær seiling og navigasjon 

 La vinden drive deg fram 

 Fisk fra havet rett i gryta 

 Fellesskap og gudstjeneste 

 Tid for ettertanke 

 Spennende kystkultur 

 Møt Nordlands og Norges 

store salmediktere Elias Blix 

og Peter Dass 

 Olsoksfest Nidaros 

 

 

 

Støttes av 

bl i  med på  

19. til 29. juli 2017 

Pilegrim  

under seil 

19.-29. juli 2017 

Bodø-Nidaros 

Kontakt:: 

Sør Hålogaland Bispedømmeråd 

Pilegrimsprest 

Bernt Aanonsen   tlf: 95878967 

E-post: ba442@kirken.no 

Sør Hålogaland Bispedømmeråd 



Skipper/Reiseledelse: 

Skipper og  reiseleder er pilegrimsprest 
Bernt Aanonsen. Han har lang seilerfa-
ring fra tur og regatta og har vært kurs-
instruktør for Hovde Maritim i Hen-
ningsvær og Bodø Seilforening i flere 
år.  

Han har vært  sjøforsvarsprest for Nord-
Norge og sokneprest i Bodin og er godt 
kjent på kysten. 
 

Pris og påmelding: 
Turen seiles med s/b Spleis som eies av 
Bernt Aanonsen. Turen koster kr 7000 
+ mat, diesel og havneavgifter som de-
les mellom alle ombord. Innkvartering i 
doble lugarer. En tar selv med seg sove-
pose/sengetøy. De fleste måltidene 
spises om bord og blir en spleis mellom 
deltakerne. Vi prøver også å fiske på 

turen. 

NB: Vi har kun 4 plasser til salgs. 

Forespørsler og påmelding 

rettes til  

Bernt Aanonsen tlf 95878967 

E-post: ba442@kirken.no 

Vi seiler en Bavaria 33 cruiser. Båten har 2 doble 
lugarer, bysse og stor salong med to soveplasser. 
Det er dusjmuligheter om bord,  
men med begrensninger. 

Pilegrim forbindes med vandring, med det å 
arbeide og svette for å nå et hellig  mål.  
På pilegrimsseilasen vil deltakerne også  
måtte gjøre en innsats for å komme fram. Vi 
deler alle oppgaver ombord: styre båten, passe 

seilene, stelle båten, få båten i havn, matlaging 
og innkjøp.  
For den som ikke er kjent med seiling vil seilasen  
fungere som et seilkurs og gi erfaring  med sei-
ling og navigering. Det er en fordel at deltaker-
ne er vant til å være på sjøen, men ellers kreves 
ingen forkunnskaper. 
Til sist vil en kunne si: jeg seilte som pilegrim til 
Nidaros. 
Vi starter i Bodin middelalderkirke og besøker 
de gamle kirkestedene langs kysten mot Nida-

ros. Vi seiler den fantastiske Helgelandskysten 
med Hestmannen, Syvsøstrene, Torghatten og 
kanskje går vi opp på Rødøyløva.  
Vi  ser middelalderkirkene i Gildeskål og på 
Dønnes og blir med på kirkejubileum i Gåsvær.  
 

I det vi seiler inn i Trondheimsfjorden besøker vi 
den mektige borga på Austrått. Til slutt kommer 
vi til Trondheim og går sammen med de andre 
pilegrimene til Olsokvake i vår storslåtte nasjo-
nalkatedral Nidarosdomen. 

Pilegrimsturen er en del av tilbudet om samsei-
ling til Nidaros og vi regner med å seile sammen 
med andre båter langs kysten. 

Pilegrim under seil PILEGRIM I NORD 2017 

 

dato dag sted dist 

19.jul onsdag Bodø- Gildeskål 20 

20.jul torsdag Gildeskål-Rødøy 36 

21.jul fredag Rødøy-Lurøy-
Dønnes 

34 

22.jul lørdag Dønnes-Herøy 26 

23.jul søndag Herøy-Alstahaug-
Brønnøysund 

36 

24.jul mandag Brønnøysund-
Vennsund-Leka 

34 

25.jul tirsdag Leka-Rørvik-Sør 
Gjeslingene 

40 

26.jul onsdag Gjeslingene-
Stoksund 

50 

27.jul torsdag Stoksund-Austeråt 40 

28.jul fredag Austeråt-
Trondheim 

27 

29.jul lørdag Trondheim  


