
Kajakkpilegrim  
i Ryfylke 2023 
 
18. – 21. mai 2023

Arrangør:  
NMS, Utstein Pilegrimsgard og  
Stavanger bispedømmes  
pilegrimsutvalg

Praktisk informasjon 
Pris kr 4.000,- 
Prisen inkluderer overnatting, servering og selve arrangementet. 
Det vil komme noen ekstrakostnader til transport og ferger dersom været blir dårlig, men vi 
vil holde denne kostnaden så lav som mulig.Eventuell leie av kajakk og våtdrakt kommer i 
tillegg. Påmelding på nettsiden www.utsteinpilegrimsgard.no 
  
Arrangør: NMS, Utstein Pilegrimsgard og Stavanger bispedømmes pilegrimsutvalg 
 

DAG 1 
22 km

DAG 2 
30 km

DAG 3 
24 km

DAG 4 
15 km



Velkommen til padlepilegrimstur i Ryfylke 
18. – 21. mai 2023.   
Kveldssamling i forkant 9. mai 
  
Ledere: Nils Endre Eikeland, Tore Herrevold 
og Jostein Idland. Max 16 deltakere. 
  
Bli med på organisert padletur i Ryfylke, en 
tur med historie og kultur i nydelig natur. 
Fra kajakken ser vi landskapet slik de første 
seilende pilegrimene så det. Mange 
pilegrimer i middelalderen kom sjøveien til 
norskekysten. For noen var Utstein kloster 
målet for reisen, andre søkte ly langs 
fjordene i Ryfylke på vei til Røldal eller 
Nidaros.  
  
Dagene rammes inn med bønnetider, 
bibelmeditasjon og tid til stillhet, men også 
godt fellesskap og sosialt lag. 
Vi besøker flere middelalderkirker og blir 
tatt imot av lokale folk som forteller om 
stedet og historien.   
  
Forutsetninger:  
• Dette er en tur for erfarne padlere. 
• Du har selv ansvar for din egen sikkerhet, 

men fellesskapet bistår og hjelper 
hverandre. 

• Du må signere på egenerklæring om 
kompetanse eller fremvise Vått kort. 

• Du kan ga kurs gjennom en kajakk-klubb 
der du bor. 

• Du må kunne padle 4-5 timer pr dag. 
• Du må ha egen kajakk og tørrdrakt. Vi 

kan eventuelt være behjelpelig med å 
skaffe utstyr til leie. 

  

Å være pilegrim i dag,  
i kajakk på fjorden 
  
En pilegrim er både på en ytre og en indre 
reise. Den ytre reisen kan være til en kirke, en 
gravstein eller til et historisk sted. Den indre 
reisen er fra nå til det som kommer etterpå. 
Vi vet ikke hva som skjer rundt neste sving 
eller bakketopp, heller ikke hva som vil skje i 
våre liv om en time, i morgen eller senere. 
  
Å være pilegrim er å være i bevegelse mot det 
som kommer, med våre erfaringer, lengsler, 
forventninger og behov. Når vi går eller 
padler sammen med andre, på land eller 
vann, kan vi dele erfaringer og opplevelser 
med hverandre. Vi kan legge bort mobiler og 
nettbrett, oppgaver og ansvar, roller og titler 
for bare å være oss selv i et fellesskap og i 
naturen. 
  
Stillhet er ikke fravær av lyd. Vi vil nok høre 
traktorer som sliter eller barn som ler mens vi 
padler eller går. Vi søker den stillheten 
naturen kan gi oss, frakoblet hverdagens 
forventninger slik at vi kan se og oppdage alt 
det skapte, kjenne lukten av einer langs veien 
og tang i fjæra, smaken av hjemmelaget mat 
og kanskje høre lyden fra en svale eller en 
nise. Kanskje kan vi også legge merke til hva 
kroppen prøver å fortelle oss, eller Guds 
stemme. 
  
Å være padlepilegrim er noe mer enn bare å 
være i en kajakk på fjorden. Det er fellesskap 
og nærvær med mennesker, naturen og med 
Gud, noe som berører, beveger og forandrer. 

Program 
  
 
Tirsdag 9. mai  
18.00 – 20.30 
Samling med presentasjon av 
hverandre, turen og 
programmet.  
Kveldsmat. 
Øvelse med egen kajakk i 
bukta ved Utstein kloster.  
Avslutning og bønn.  
 
Torsdag 18. mai 
09.30 Avlevere kajakk ved 

Vågen i Stavanger 
(Fisketorget). Det vil 
være tilsyn med 
kajakkene. Bagasje 
legges i egen bil og 
kjøres til Utstein 
Pilegrimsgard. Ta kun 
med dagstursekk i 
kajakken. Ta med 
niste til to måltider. 

10.00 Samling i St. Petri 
kirke. 

11.00 Padle til Klosterøy 
om Hundvåg. Pause 
på Sandøy. Fortsette 
til Klosterøy og til 
Utstein 
Pilegrimsgard. 

 
 
 
 
 
 
 
18.00 Innkvartering og 

middag på 
Pilegrimsgarden.  

20.00 Samling i Utstein 
kloster. 

21.00 Sosial kveld 

Fredag 19. mai  
08.00 Morgenbønn. 
08.15 Frokost. Smør niste 

til to måltider. 
09.00 Innspill til ettertanke 

og refleksjon 
gjennom dagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 Padle fra Utstein til 

Talgje. Samling i 
Talgje kirke med 
lokalt vertskap. Padle 
videre til Fogn og 
Finnøy der vi hentes 
med bil/buss og 
returneres til Utstein. 

18.00 Middag på 
Pilegrimsgarden 

20.00 Delekveld 
 
Lørdag 20. mai  
08.00 Morgenbønn. 
08.15 Frokost. Smør niste 

til to måltider. 
09.00 Innspill til ettertanke 

og refleksjon 
gjennom dagen. 

09.30 Buss til Finnøy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 Padle til Sjernarøy. 

Utforske Sjernarøy, 
samling i Sjernarøy 
kirke og deretter 
tilbake til Finnøy for 
transport til Utstein. 

18.00 Middag på 
Pilegrimsgarden 

20.00 Delekveld 
  

Søndag 21. mai 
08.30 Morgenbønn. 
08.45 Frokost. Smør niste 

til to måltider. 
09.30 Innspill til ettertanke 

og refleksjon 
gjennom dagen. 

10.00 Legge bagasje i 
bussen. Buss til Sørbø 
kirke. Mottakelse av 
lokalt vertskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
11.00 Samling i Sørbø kirke 
12.00 Padle fra Sørbø til 

Reilstad. Vandring til 
Hesby kirke og 
mottakelse av lokalt 
vertskap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.00 Avslutningssamling i 

Hesby kirke 
16.00 Transport tilbake til 

Stavanger.  
 

Kajakkpilegrim

Programmet kan bli endret ut 
fra været og andre lokale 
forhold.


