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Bli med? 

Du kan reise i egen båt og følge oss en eller flere av etappene eller helt 
til Nidaros. Eller du kan reise med offentlig transport, buss og hurtig-
båt/ferge. Du må da finne overnattingssteder selv. Men du kan følge 
oss og være med på programmet som vi har sammen med menigheter 
og andre på pilegrimsstedene. Vi har laget et eget oppsett som viser 
alternativ for transport og overnatting. Nordland Fylkeskommune har 
en ukes billett for buss og hurtigbåt i Nordland som er gunstig å bruke 
for en slik tur 

For de som følger oss på en eller annen måte har vi møter hvor vi avta-
ler seilingsruter, treffsteder med mer slik at vi kjenner oss på samme tur 
og mot samme mål. 

Vi har også 4 plasser om bord på seilbåten Spleis som er en Bavaria 33 
Cruiser.  

Skipper/Reiseledelse: 

Pilegrimsleder og skipper på s/b Spleis er pilegrimsprest Bernt Aanonsen. Han  
er prosjektleder for prosjektet Pilegrim i Nord . Han har jobbet med dette siden 
2014 og vært sokneprest i Bodin i 20 år før dette. Han har lang seilerfaring fra 
tur og regatta og har vært kursinstruktør for Hovde Maritim i Henningsvær og 
Bodø Seilforening i flere år. Han er svært godt kjent på kysten. 

 

Pris og påmelding: 
De som vil følge oss mot Nidaros gjør avtale om dette ved henvendelse 
til Bernt Aanonsen. Båter som følger oss gjør dette på eget ansvar og 
for egen regning  og betaler ikke for dette. Samme gjelder om en følger 
oss på annet vis. 
 
For turen med s/b Spleis som eies av Bernt Aanonsen koster det kr 7000 + 
mat, diesel og havneavgifter som deles mellom alle ombord. Innkvartering  er i 
doble lugarer. En tar selv med seg sovepose/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 på s/b Spleis. 

Forespørsler og påmelding rettes til Bernt Aanonsen tlf 95878967 

E-post: ba442@kirken.no 

  

Pilegrimsseilas 2019 

Bodø-Trondheim 

19.-29. juli 



2 

dato dag sted dist 

19.juli torsdag Bodø- Gildeskål 20 

20.juli fredag Gildeskål-Rødøy 36 

21.juli lørdag Rødøy-Lurøy-
Dønnes 

34 

22.juli søndag Dønnes-Herøy 26 

23.juli mandag Herøy-Alstahaug-              
Sømna 

48 

24.juli tirsdag Sømna-
Vennesund-Leka 

34 

25.juli onsdag Leka-Rørvik-   
Sør Gjeslingene 

40 

26.juli torsdag Gjeslingene-Roan 50 

27.juli fredag Roan-Austrått 40 

28.juli lørdag Austrått-
Trondheim 

27 

29.juli Søndag Trondheim  

Fra Bodø til Nidaros 
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Pilegrimsseilas til Nidaros 
 

Pilegrimsreisene til Nidaros startet for snart 1000 år siden. Olavsskrinet lokket 
til seg store skarer av pilegrimer, de søkte helbredelse, fornyelse, bot og opp-
gjør, eller kanskje bare eventyr. Tradisjonen ble brutt med reformasjonen.  
 
Men i de senere årene er det vokst frem en ny pilegrimsbevegelse. Det startet 
med pilegrimsferder mot Santiago de Compostela i Spania og senere dukket 
det opp pilegrimer i Nidaros. I dag er  Olavsleden fra Oslo til Nidaros vel etab-
lert. Langs kysten var det sjøveien som var reisevei og der gikk også pilegrims-
leia mot Nidaros. Nå tar vi denne leia i bruk igjen som pilegrimslei. Og det er ei 

spennende lei! Naturen sjøl kaller oss til ettertanke og  undring. Kysten har 
mye å fortelle, gammelt og nytt.  Her har mennesker bodd i tusener av år og 
levd sitt liv avhengig av det naturen gav. Her er gamle kirker som hver og en 
er verd et besøk og peker med sine tradisjoner veien videre mot pilegrimsmå-
let: Nidaros. 
 

Vi inviterer til pilegrimsseilas 19.-29. juli fra Bodø til Trondheim 
 

Vi starter i Bodø og besøker de gamle kirkestedene langs kysten mot Nidaros. 
Vi seiler den fantastiske Helgelandskysten med Hestmannen, Syvsøstrene og 
Torghatten. Kanskje går vi opp på Rødøyløva og lager kaffe med vann fra 

Olavskilden. 
Før 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 vakre nasjonalkatedral Nidarosdomen. 

En Klimapilegrimseilas 
Denne seilasen vil også være en del av aksjonen Klimapilegrim, en na-
sjonal, tverrkirkelig folkebevegelse for klimarettferdighet. Vi seiler for 
en rettferdig norsk klimapolitikk, slag for slag. Klimaendringene truer 
skaperverket og rammer de fattige i verden hardest. Det er urettferdig. 
Derfor vil Klimapilegrim invitere til refleksjon over menneskers relasjon 
til skaperverket, til Gud og til hverandre. Sammen kan vi ta et slag i ret-
ning en mer bærekraftig verden.  Helt konkret gjør vi det med å samle 
inn penger til støtte for et prosjekt som hjelper folk i Vietnam som er 
utsatt for forandringer skapt av klimaendringene. Misjonsalliansen står 
for dette. Vi setter også fokus på reint hav og er med å samle biter til  
tak på håpets katedral som bygges av plast fra havet. 
 


