b l i m e d på

Pilegrimsseilas
Fra Bodø til Nidaros
19. til 29. juli 2018





På Norges flotteste kyst
Se Rødøyløva, Hestmannen
Syvsøstrene, Torghatten og
Lekamøya
Se middelalderkirkene i
Nordland



Ha godt følge



La vinden drive deg fram




Fisk fra havet rett i gryta
Fellesskap og gudstjenester



Spennende kystkultur



Møt Nordlands og Norges
store salmediktere Elias Blix
og Peter Dass



Olsoksfest Nidaros

Støttes av

Sør Hålogaland Bispedømmeråd

Samseilas for
Pilegrimer
19.-29. juli 2018
Bodø-Nidaros

Kontakt::
Sør Hålogaland Bispedømmeråd
Pilegrimsprest

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

19. til 29. juli 2018

PILEGRIM I NORD 2018
dato

dag

sted

dist

19.jul

torsdag

Bodø- Gildeskål–
Sør Fugløy

14/9

20.jul

fredag

Gildeskål-Rødøy

34

21.jul

lørdag

Rødøy-LurøyDønnes

34

22.jul

søndag

Dønnes-HerøyAlstahaug

26

23.jul

mandag

AlstahaugBrønnøysund

36

24.jul

tirsdag

BrønnøysundVennsund-Leka

34

25.jul

onsdag

Leka-Rørvik-Sør
Gjeslingene

40

26.jul

torsdag

GjeslingeneStoksund

50

27.jul

fredag

Stoksund-Austeråt

40

28.jul

lørdag

AusteråtTrondheim

27

29.jul

Søndag

Trondheim

NB: Forandringer i programmet vil kunne skje.

Pilegrim i Nord 2018
Samseiling mot Nidaros
Pilegrim i Nord arrangerer en samseiling for båter
som vil seile i pilegrim mot Nidaros. Turen starter i
Bodø og det blir overnatting i Gildeskål, Rødøy,
Dønna, Herøy, Brønnøysund, Leka, Sør Gjeslingene, Stokksund og Austrått. . Vi følger den gamle
jekteleia sørover og besøker flere kirker noen helt
fra middelalderen.
Tørrfisken ble fraktet i denne leia og rikdom oppsto til kirkebygging og utsmykning. Mange mener
at Nidarosdomen ble bygd av inntekter fra tørrfisken. Vi besøker kirker og museer og noen steder
blir det arrangement sammen menigheter, kystlag
eller andre. Programmet legger opp til gode muligheter for seiling.
Helgelandskysten er en opplevelse i seg selv med
sine kjente profiler: Rødøyløva, Hestmannen, Syvsøstrene, Dønnamannen, Torghatten og Lekamøya. Kanskje får vi også glimt av Trænstaven og
Lovund ute i havet. Hvert sted har sin spesielle
historie, og alt bindes sammen av felles kystkultur
og bånd mot Nidaros som er vårt mål.
I Trondheim blir vi tatt i mot sammen med pilegrimene som kommer vandrende fra sør og nord, øst
og vest og får feire Olsok i vår nasjonale helligdom. Det er Olsoksvake hele natta og høytidsgudstjeneste neste dag. Det feires Olavsfestdager
med storslått program. Hele byen syder av liv.
En pilegrimsseilas til Nidaros er full av inntrykk fra
begynnelse til slutt.

Seilasledelse:
Pilegrimsprest Bernt Aanonsen seiler hele pilegrimsturen på s/b Spleis og er ansvarlig for
program og avtaler på hvert sted. Alle er velkommen til å følge oss. En kan følge seilasen
mellom de havner en ønsker, og delta på det
program som passer. På alle steder er programmet vårt åpent for alle.
Eventuelle kostnader ved besøk betales av deltakerne.
Skipper på hver båt er ansvarlig for sin båts
sikkerhet under seilasen.
Eget pilegrimshefte blir laget for turen og fås
hos pilegrimspresten.
Kommunikasjon:
Seilasledelsen vil kunne kontaktes på telefon
958 789 67. Under seilas lytter vi på VHF kanal
16. VHF kanal 72 brukes til kommunikasjon
mellom båtene som deltar.

Påmelding:
Båter/skippere som vil delta melder seg til
Bernt Aanonsen på forhånd eller underveis. Vi
holder skippermøter for samsnakking om seilingsleia og program.
Turen kan følges på:
https://www.facebook.com/pilegriminord/

Forespørsler om turen rettes til
Bernt Aanonsen
tlf 958 789 67
E-post: ba442@kirken.no
Prosjektet støttes av

Det er bare å ta laus!!

