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I pilegrimers fotspor
fra Stavanger til Røldal
4. – 9. juli kan du bli med på en innholdsrik tur med buss, båt og
vandringer. Langs veien er vi innom en rekke kirker før vi ender i
Røldal. Tidligere domprost i Stavanger, Berit M. Andersen blir med på
hele turen. 

Framme i Røldal deltar vi på det tradisjonsrike 
Pilegrimsstevnet 7. – 9. juli. 
Her blir det konsert, pilegrims seminar, kors vandring og
midnattsmesse. 

Se www.utsteinpilegrimsgard.no for mer informasjon og påmelding. 

Bli med på deler av pilegrimsturen 
Alle er velkomne til å slutte seg til turens enkelte etapper og til å
delta i samlingene i kirkene. Dette gjelder Utstein Kloster kirke 
4. juli, Sørbø, Talgje og Jelsa kirker 5. juli og Suldal kirke 6. juli. 
5. juli er det også anledning til delta på vandring ved Sørbø og
Talgje og 6. juli over Hylsskaret i Suldal. 7. juli kan du bli med på
vandring over Suldalsskaret. 

Røldal

Utstein Kloster

Jelsa

Suldal

Talgje

Sørbø

Velkommen til Utstein Pilegrimsgard

Utstein Pilegrimsgard er et retreat- og
pilegrimssenter for alle. 

Bygningen er nå ferdig rehabilitert fra loft til
kjeller med ni overnattingsrom, og utvendig har
huset fått nytt tak. 

Den vakre naturen rundt oss er helt unik.
Blomster og lyng på markene, himmelen som
møter havet, morgensolens røde lys fra fjellene
i øst, stormens krefter fra brenningene i vest, 
alt har noe å si deg, noe å gi deg. 

I stillheten kan du reflektere over livet. 
I stormen kan du kjenne den kraften som 
omgir deg. I vandringen er vi sammen 
i både uterom og hjerterom. 

Utstein Pilegrimsgard er for alle folk og allslags
folk, men spesielt for akkurat deg!  

Med vennlig hilsen

Arvid Kaspersen
Daglig leder på 
Utstein Pilegrimsgard

Vanskelighetsgrad 
for vandringene:
Lette vandringer på få
timer hver dag,
bortsettt fra siste dag
over Suldalsskaret,
som er en middels
tung tur på ca 6 timer.
Men her er det også
mulig å velge et lettere
alternativ, med buss.
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Januar

16. – 19. januar
Temaretreat: Spor i liv - ord i
bønn. Leif Gunnar Engedal

Februar

14. – 15. februar
Stille døgn med rosenbehandling.
Marianne Børsheim

24. februar – 1. mars
Ignatiansk retreat med fleksibel
oppstart og avslutning

Mars

4. mars
Retreat i fastetiden i St. Petri kirke
lørdag 4. mars kl. 11.00-15.00

8., 15. og 22. mars
Retreat i fastetiden i St. Petri kirke,
onsdagene kl. 18.00-21.00

6. – 8. mars
Kurs i kristen mindfulness.
Øyvind Borgsø 

10. – 12. mars
Temaretreat: Bønn i bevegelse.
Øyvind Borgsø

24. – 26. mars
Innføring i Ignatiansk retreat for
nybegynnere. 

April

Påsken 2017
Eget program kommer på våre
nettsider og Facebook.

20. – 23. april
Temaretreat: 
Guds farshjerte. 
Ivar og Else Johnsen
Sted: Himmel og hav
Samarbeid med Frikirken

Mai

12. – 14. mai
Temaretreat: Bønnen og
brønnen. Åge og Kjellaug
Bognø og Grete Fiksdal 

25. mai
Kristi Himmelfartsdag. 
Inspirasjonsdag med hoved -
foredrag av Ole Skjerbæk
Madsen. Tema: Christfulness
Samarbeid med Areopagos.

26. – 28. mai
Temaretreat: Det modne
mennesket, mot troens mål
Ole Skjerbæk Madsen
Samarbeid med Areopagos.

Juni

9. – 11. juni
Temaretreat: 
I Frans av Assisis
fotspor 
Pater Hallvard Tomas Hole.
Samarbeid med St. Svithun
Katolske Menighet

12. – 15. juni
Klassisk retreat med tidebønner.
Torbjørn Hestnes

Juli/august

Sommeråpent med utstilling og
bed&breakfast 
fra 8. juli til 12. august 
Eget program kommer på våre
nettsider og Facebook.

August

8. – 12.  august
Retreat med
vandring på 
Nord-Jæren og 
i Ryfylke

Program for Utstein Pilegrimsgard våren og sommeren 2017

RETREAT I ROGALAND

4. februar 
Stille dag, Bryne frikirke

29. april
Stille dag, Hillevåg kirke

www.retreater.no
www.pilegrimsleden.no

www.pilegrim.no

Å delta på retreat er å ta deg selv på alvor. 
Ta pause fra absolutt alt, jobb, familie, forpliktelser, aviser og sosiale
medier. Vær sammen med deg selv noen dager, kjenn etter dine behov,
lengsler og følelser. Åpne dine sanser, utforske og oppdage!

Himmel og hav
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Juli

4. - 9. juli 
Pilegrims reise Stavanger -
Røldal. Det er anledning til å
være med på enkelt vandringer
under veis. Se mer annet sted i
folderen. 

29. juli Olsok
16.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen sørover fra 1000-
årsplassen ved Obrestad hamn
via Grødaland til Varhaug gamle
kyrkjegard. Målet for vandringen
er Varhaug menighet sin
friluftsgudstjeneste der kl. 19.00.

29. juli Olsok Pilegrimsvandring
17.00 avmarsj fra Toskatjønn til
Olavskirken med Olsok -
gudstjeneste kl 21.00 Buss kjører
fra parkeringsplassen ved kirken
kl 16.30

Januar

27. – 28. januar
Pilegrimsforum 2016 på
Utstein Pilegrimsgard.
Inspirasjon og ideutveksling
for alle som er interessert i 
– eller som arbeider med –
lokale pilegrims vandringer 
i bispedømmet.  

Mars

1. mars
Torvastad kl. 19.30
Pilegrimsvandring frå
Storesund til Torvastad kyrkje
til askeonsdagsgudstjeneste.
Se www.torvastadkirke.no  

April

17. april
2. påskedag kl.
11.00: Frilufts -
gudstjeneste ved
den tidligere
kirken i
Nærlands parken.

Deretter pilegrims vandring fra
Nærlandsparken langs
Kongevegen via munningen
av Håelva til Kristkrossen på
Njærheim kyrkjegard.

13. april
Skjærtorsdag kl. 18.00
Avaldsnes: Pilegrimsvandring
fra Bukkøy til Olavskirken
med gudstjeneste kl 19.

22. april
Pilegrim for en dag i
Stavanger  – på sykkel eller i
bil. Fremmøte ved St. Petri
kirke kl 10.00. Matpakke. Mer
info, påmelding:
ellinor.bryne@gmail.com.

Juni

2. - 4. juni
Pilegrimsvandring i pinsen,
Mokleiv i Suldal. 
Sjekk nettsiden for mer info:
www.mokleiv.no
Tidl. domprost i Stavanger,
Berit M. Andersen blir med. 

5. juni
Familievandring fra Mastravarden
til Pilegrimsgarden. Starter med
gudstj. kl. 11 på Mastravarden.

11. juni
Pilegrimsvandring fra Ogna 
til Egersund. Starter i Ogna kirke
kl. 10. Mer info:
www.eigersund.kirken.no 

24. juni – Jonsok 
Kl. 14.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen fra 1000-årsplassen
ved Obrestad hamn til Krist -
krossen på Njærheim.  Tilbake via
«Stille rom» på Obrestad fyr.

25. juni – 28. juni
Vandring i gamle fotspor langs
kysten på Jæren fra Brusand til
Stavanger. Besøk i flere kirker, og
overnattinger på ulike steder
langs veien. Stort hav og mye
himmel. Påmelding innen 20. mai.
Mer informasjon på våre nettsider. 

Pilegrimsvandring i Stavanger:
Sjekk også denne: www.ut.no/tur/pilgrimsturen

Hele året

Avaldsnes
Pilegrimsløype fra Bukkøy til
Olavskirken på Avaldsnes som
du kan vandre når du vil. Det er
også utarbeidet engelsk og tysk
tekst til løypa.

Sauda
Kvar laurdag open kyrkje frå
12.00 til 13.00. Ein torsdag i
månaden open kyrkje og
kveldsbøn frå 19.00 til 20.30.
Meir info: ww.sauda. kirken.no
og i lokalavisa Ryfylke.

Pilegrimsvandringer (med mer) i Stavanger bispedømme våren og sommeren 2017

Mastravared

Vandring til Egersund

Olavskirken på Avaldsnes

Selje kloster

Avaldsnes digitalt
Nå kan du "vandre" gjennom
Olavskirken på Avaldsnes
digitalt ved å gå inn på
nettstedet www.olavskirken.no

Mange muligheter på Utstein Pilegrimsgard

Du kan benytte Utstein Pilegrimsgard til dine egne arrangement
både i arbeid, som frivillig og privat. 

Vi har møterom, god kjøkken med spisesal, og en koselig loftstue. 
I tillegg har vi kapell, eller stille-rom som vi liker å kalle det. 
Huset passer for grupper fra 6 til 30 personer. Vi har åtte enkeltrom
og ett dobbeltrom. Det er også mulighet for ekstraseng på
rommene. Dersom du trenger flere rom, er det mulig å leie ekstra
rom på Utstein Kloster eller på Utstein Kloster hotell. Begge deler
like i nærheten. Det er mulig å leie huset på dagtid, kveldstid, helg
og ukedager, med eller uten overnatting. 

Huset benyttes både av sokneråd, fellesråd, staber og faggrupper.
Også husfellesskap, bibelgrupper, foreninger og komiteer kan
benytte huset. 

Flere firmaer har oppdaget huset og benytter det til både møter,
seminar og kurs

Flere venner søkes!

Mye av vårt arbeid gjøres av frivillige retreatledere, husfolk og
dugnadsfolk. De gir stedet hjerterom og varme, og de er våre
venner. Vi vil gjerne ha flere venner! 

Å være vår venn er både å bidra og å delta. Gjennom vår vennering
blir du en del av vårt fellesskap, et fellesskap preget av godhet og
raushet. Vi trenger deg som kan være med å pynte og lage mat,
delta med husarbeid ute eller inne. Arbeid med hage og gårdsrom
står for tur. Noen er med en gang eller to i semesteret, andre er hos
oss ofte. Alle er verdifulle for oss. Ring oss på tlf. 468 15 769 så vi
kan bli venner!  

Stille dager når det passer deg

Utstein Pilegrimsgard har 8 rom med bad til utleie. Et av
rommene er tilrettelagt for rullestolbrukere og har eget
hybelkjøkken. Leie av rom gir adgang til hele anlegget med
stille rom, stue, kjøkken og bibliotek. 

Hver torsdag er det åpen middagsbønn kl. 11.30 og felles lunsj. 
Om sommeren har vi vertskap som holder åpent hus med
overnatting, utstilling, frokost og morgenbønn.
Tlf. 468 15 769  www.utsteinpilegrimsgard.no

Velkommen til Utstein Kloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster,
beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy
kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. 
I middelalderen var det kloster for augustinermunker og
seinere fogdegård på 1700-tallet.

5. mars til 15. mai: Åpent hver søndag 12 - 17
Påsken: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 
1. og 2. påskedag, åpent 12 - 17
25. mai, Kristi himmelfartsdag, åpent 12 - 17
15. mai til 15. september: Åpent hver dag 12 - 16 (Søndag til 17)
5. juni, 2. pinsedag, åpent 12-17
16. september - 31. oktober: Åpent hver søndag 12 - 17

Det er mulig å leie lokaler på klosteret utenom åpningstidene.
Forespørsler om konferanser, overnatting og selskap rettes til
Utstein kloster hotell på telefon 51 72 01 00 eller
post@utsteinklosterhotell.no. 

Bli kirkesamler!

Kirkebyggene representerer det
ypperste innen arkitektur og
kunst gjennom historien, fra
middelalderen og fram til i dag.
Derfor er det jo litt synd om du
bare kjenner din lokale kirke. 
Bli kirkesamler og oppdag dette
rike mangfoldet i bispedømmet
vårt. Gå til nettsiden
www.utsteinpilegrimsgard.no
Her finner Pilegrimskart for
Rogaland og en oversikt over
alle kirkene. Last ned og fyll ut
dato for besøk. Besøket
godkjennes selv om du ikke
kommer inn i kirken. Klarer du
25, 50 eller 100? Klarer du alle? 

Send listen til Stavanger
Bispedømmekontor,
Lagårdsveien 44,
4010 STAVANGER. Når du har
samlet 25 kirker, premieres du
med en liten kopi av blykorset
fra Bru, det eldste kjente kristne
symbol fra Rogaland. Klarer du
flere, får du St. Svithun-diplom. 

Kystpilegrimsleia
Kystpilegrimsleia er et
samarbeidsprosjekt mellom
fire bispedømmer og fem
fylkeskommuner langs
vestlandskysten med støtte fra
Riksantikvaren. 
Prosjektet vil etablere en
sammenhengende
pilegrimsled langs kysten og
på den måten få kysten
integrert i det nasjonale
pilegrimsarbeidet. Bruken av
leia skal fremme kunnskap om
historie, kulturminner,
kystkultur, kirkehistorie,
pilegrimstradisjoner,
miljøutfordringer mm,
stimulere til fysisk aktivitet og
legge til rette for bruk og vern
av kulturarven. Prosjekt -
perioden går over 3 år.
Følg med på utviklingen her:
http://kystpilegrimsleia.no

Mokleiv i Suldal
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Gratis retreathytte på Jæren
Like ved Bore sandstrand på
Klepp kan du låne en enkel
hytte til retreat eller pilegrims -
vandring. Hytta er uisolert, med
gasskomfyr, kjøleskap, og ute-
do. To soverom med plass til
4-5 personer. Ring Rasmus
Espeland på tlf. 900 43 379. 

Utstein Pilegrimsgard

Gave til Pilegrimsgarden

Vi vil utvikle og utvide våre tilbud slik at flere kan få glede av
retreater og pilegrimsvandringer. Vil du støtte dette med en gave
eller fast givertjeneste, så skal du vite at ditt bidrag har stor verdi!
Gavekonto 3000 22 37667

Olavskirken på Avaldsnes

Å gå sammen med andre er en spesielt god måte å være sammen på. Når vi deler opplevelser og erfaringer, blir vi rikere og sterkere. Går vi i
tidligere generasjoners fotspor, kan vi lære mye av vår arv og historie. Å være pilegrim er å være i bevegelse, bevege andre, og bli beveget! 

Seminar på Utstein kloster
2. september: Foredrag ved professor i kirkehistorie (UiO) Tarald
Rasmussen: Reformasjonen - brudd og kontinuitet og arkeolog
ved Nidarosdomen Øystein Ekroll: Hva skjedde med bygninger
og klosterliv på Utstein? Tidebønn. Musikkinnslag. 
Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum, VID (tidligere
Misjonshøgskolen), Museum Stavanger (MUST).

Vesper
Ettermiddagsbønn kl. 18.00:
5. februar, Utstein Kloster 
12. mars, Utstein Kloster 
2. april, Sørbø kirke 
21. mai, Sørbø kirke 
11. juni, Sørbø kirke 
29. juli, Sørbø kirke 

Sørbø kyrkje

www.mokleiv.no
www.eigersund.kirken.no
www.torvastadkirke.no


Juli

4. - 9. juli 
Pilegrims reise Stavanger -
Røldal. Det er anledning til å
være med på enkelt vandringer
under veis. Se mer annet sted i
folderen. 

29. juli Olsok
16.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen sørover fra 1000-
årsplassen ved Obrestad hamn
via Grødaland til Varhaug gamle
kyrkjegard. Målet for vandringen
er Varhaug menighet sin
friluftsgudstjeneste der kl. 19.00.

29. juli Olsok Pilegrimsvandring
17.00 avmarsj fra Toskatjønn til
Olavskirken med Olsok -
gudstjeneste kl 21.00 Buss kjører
fra parkeringsplassen ved kirken
kl 16.30

Januar

27. – 28. januar
Pilegrimsforum 2016 på
Utstein Pilegrimsgard.
Inspirasjon og ideutveksling
for alle som er interessert i 
– eller som arbeider med –
lokale pilegrims vandringer 
i bispedømmet.  

Mars

1. mars
Torvastad kl. 19.30
Pilegrimsvandring frå
Storesund til Torvastad kyrkje
til askeonsdagsgudstjeneste.
Se www.torvastadkirke.no  

April

17. april
2. påskedag kl.
11.00: Frilufts -
gudstjeneste ved
den tidligere
kirken i
Nærlands parken.

Deretter pilegrims vandring fra
Nærlandsparken langs
Kongevegen via munningen
av Håelva til Kristkrossen på
Njærheim kyrkjegard.

13. april
Skjærtorsdag kl. 18.00
Avaldsnes: Pilegrimsvandring
fra Bukkøy til Olavskirken
med gudstjeneste kl 19.

22. april
Pilegrim for en dag i
Stavanger  – på sykkel eller i
bil. Fremmøte ved St. Petri
kirke kl 10.00. Matpakke. Mer
info, påmelding:
ellinor.bryne@gmail.com.

Juni

2. - 4. juni
Pilegrimsvandring i pinsen,
Mokleiv i Suldal. 
Sjekk nettsiden for mer info:
www.mokleiv.no
Tidl. domprost i Stavanger,
Berit M. Andersen blir med. 

5. juni
Familievandring fra Mastravarden
til Pilegrimsgarden. Starter med
gudstj. kl. 11 på Mastravarden.

11. juni
Pilegrimsvandring fra Ogna 
til Egersund. Starter i Ogna kirke
kl. 10. Mer info:
www.eigersund.kirken.no 

24. juni – Jonsok 
Kl. 14.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen fra 1000-årsplassen
ved Obrestad hamn til Krist -
krossen på Njærheim.  Tilbake via
«Stille rom» på Obrestad fyr.

25. juni – 28. juni
Vandring i gamle fotspor langs
kysten på Jæren fra Brusand til
Stavanger. Besøk i flere kirker, og
overnattinger på ulike steder
langs veien. Stort hav og mye
himmel. Påmelding innen 20. mai.
Mer informasjon på våre nettsider. 

Pilegrimsvandring i Stavanger:
Sjekk også denne: www.ut.no/tur/pilgrimsturen

Hele året

Avaldsnes
Pilegrimsløype fra Bukkøy til
Olavskirken på Avaldsnes som
du kan vandre når du vil. Det er
også utarbeidet engelsk og tysk
tekst til løypa.

Sauda
Kvar laurdag open kyrkje frå
12.00 til 13.00. Ein torsdag i
månaden open kyrkje og
kveldsbøn frå 19.00 til 20.30.
Meir info: www.sauda.kirken.no
og i lokalavisa Ryfylke.

Pilegrimsvandringer (med mer) i Stavanger bispedømme våren og sommeren 2017

Mastravared

Vandring til Egersund

Olavskirken på Avaldsnes

Selje kloster

Avaldsnes digitalt
Nå kan du "vandre" gjennom
Olavskirken på Avaldsnes
digitalt ved å gå inn på
nettstedet www.olavskirken.no

Mange muligheter på Utstein Pilegrimsgard

Du kan benytte Utstein Pilegrimsgard til dine egne arrangement
både i arbeid, som frivillig og privat. 

Vi har møterom, god kjøkken med spisesal, og en koselig loftstue. 
I tillegg har vi kapell, eller stille-rom som vi liker å kalle det. 
Huset passer for grupper fra 6 til 30 personer. Vi har åtte enkeltrom
og ett dobbeltrom. Det er også mulighet for ekstraseng på
rommene. Dersom du trenger flere rom, er det mulig å leie ekstra
rom på Utstein Kloster eller på Utstein Kloster hotell. Begge deler
like i nærheten. Det er mulig å leie huset på dagtid, kveldstid, helg
og ukedager, med eller uten overnatting. 

Huset benyttes både av sokneråd, fellesråd, staber og faggrupper.
Også husfellesskap, bibelgrupper, foreninger og komiteer kan
benytte huset. 

Flere firmaer har oppdaget huset og benytter det til både møter,
seminar og kurs

Flere venner søkes!

Mye av vårt arbeid gjøres av frivillige retreatledere, husfolk og
dugnadsfolk. De gir stedet hjerterom og varme, og de er våre
venner. Vi vil gjerne ha flere venner! 

Å være vår venn er både å bidra og å delta. Gjennom vår vennering
blir du en del av vårt fellesskap, et fellesskap preget av godhet og
raushet. Vi trenger deg som kan være med å pynte og lage mat,
delta med husarbeid ute eller inne. Arbeid med hage og gårdsrom
står for tur. Noen er med en gang eller to i semesteret, andre er hos
oss ofte. Alle er verdifulle for oss. Ring oss på tlf. 468 15 769 så vi
kan bli venner!  

Stille dager når det passer deg

Utstein Pilegrimsgard har 8 rom med bad til utleie. Et av
rommene er tilrettelagt for rullestolbrukere og har eget
hybelkjøkken. Leie av rom gir adgang til hele anlegget med
stille rom, stue, kjøkken og bibliotek. 

Hver torsdag er det åpen middagsbønn kl. 11.30 og felles lunsj. 
Om sommeren har vi vertskap som holder åpent hus med
overnatting, utstilling, frokost og morgenbønn.
Tlf. 468 15 769  www.utsteinpilegrimsgard.no

Velkommen til Utstein Kloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster,
beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy
kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. 
I middelalderen var det kloster for augustinermunker og
seinere fogdegård på 1700-tallet.

5. mars til 15. mai: Åpent hver søndag 12 - 17
Påsken: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 
1. og 2. påskedag, åpent 12 - 17
25. mai, Kristi himmelfartsdag, åpent 12 - 17
15. mai til 15. september: Åpent hver dag 12 - 16 (Søndag til 17)
5. juni, 2. pinsedag, åpent 12-17
16. september - 31. oktober: Åpent hver søndag 12 - 17

Det er mulig å leie lokaler på klosteret utenom åpningstidene.
Forespørsler om konferanser, overnatting og selskap rettes til
Utstein kloster hotell på telefon 51 72 01 00 eller
post@utsteinklosterhotell.no. 

Bli kirkesamler!

Kirkebyggene representerer det
ypperste innen arkitektur og
kunst gjennom historien, fra
middelalderen og fram til i dag.
Derfor er det jo litt synd om du
bare kjenner din lokale kirke. 
Bli kirkesamler og oppdag dette
rike mangfoldet i bispedømmet
vårt. Gå til nettsiden
www.utsteinpilegrimsgard.no
Her finner Pilegrimskart for
Rogaland og en oversikt over
alle kirkene. Last ned og fyll ut
dato for besøk. Besøket
godkjennes selv om du ikke
kommer inn i kirken. Klarer du
25, 50 eller 100? Klarer du alle? 

Send listen til Stavanger
Bispedømmekontor,
Lagårdsveien 44,
4010 STAVANGER. Når du har
samlet 25 kirker, premieres du
med en liten kopi av blykorset
fra Bru, det eldste kjente kristne
symbol fra Rogaland. Klarer du
flere, får du St. Svithun-diplom. 

Kystpilegrimsleia
Kystpilegrimsleia er et
samarbeidsprosjekt mellom
fire bispedømmer og fem
fylkeskommuner langs
vestlandskysten med støtte fra
Riksantikvaren. 
Prosjektet vil etablere en
sammenhengende
pilegrimsled langs kysten og
på den måten få kysten
integrert i det nasjonale
pilegrimsarbeidet. Bruken av
leia skal fremme kunnskap om
historie, kulturminner,
kystkultur, kirkehistorie,
pilegrimstradisjoner,
miljøutfordringer mm,
stimulere til fysisk aktivitet og
legge til rette for bruk og vern
av kulturarven. Prosjekt -
perioden går over 3 år.
Følg med på utviklingen her:
http://kystpilegrimsleia.no

Mokleiv i Suldal

Den gamle kyrkjegarden
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Gratis retreathytte på Jæren
Like ved Bore sandstrand på
Klepp kan du låne en enkel
hytte til retreat eller pilegrims -
vandring. Hytta er uisolert, med
gasskomfyr, kjøleskap, og ute-
do. To soverom med plass til
4-5 personer. Ring Rasmus
Espeland på tlf. 900 43 379. 

Utstein Pilegrimsgard

Gave til Pilegrimsgarden

Vi vil utvikle og utvide våre tilbud slik at flere kan få glede av
retreater og pilegrimsvandringer. Vil du støtte dette med en gave
eller fast givertjeneste, så skal du vite at ditt bidrag har stor verdi!
Gavekonto 3000 22 37667

Olavskirken på Avaldsnes

Å gå sammen med andre er en spesielt god måte å være sammen på. Når vi deler opplevelser og erfaringer, blir vi rikere og sterkere. Går vi i
tidligere generasjoners fotspor, kan vi lære mye av vår arv og historie. Å være pilegrim er å være i bevegelse, bevege andre, og bli beveget! 

Seminar på Utstein kloster
2. september: Foredrag ved professor i kirkehistorie (UiO) Tarald
Rasmussen: Reformasjonen - brudd og kontinuitet og arkeolog
ved Nidarosdomen Øystein Ekroll: Hva skjedde med bygninger
og klosterliv på Utstein? Tidebønn. Musikkinnslag. 
Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum, VID (tidligere
Misjonshøgskolen), Museum Stavanger (MUST).

Vesper
Ettermiddagsbønn kl. 18.00:
5. februar, Utstein Kloster 
12. mars, Utstein Kloster 
2. april, Sørbø kirke 
21. mai, Sørbø kirke 
11. juni, Sørbø kirke 
29. juli, Sørbø kirke 

Sørbø kyrkje

www.sauda.kirken.no
www.olavskirken.no
http://kystpilegrimsleia.no


Juli

4. - 9. juli 
Pilegrims reise Stavanger -
Røldal. Det er anledning til å
være med på enkelt vandringer
under veis. Se mer annet sted i
folderen. 

29. juli Olsok
16.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen sørover fra 1000-
årsplassen ved Obrestad hamn
via Grødaland til Varhaug gamle
kyrkjegard. Målet for vandringen
er Varhaug menighet sin
friluftsgudstjeneste der kl. 19.00.

29. juli Olsok Pilegrimsvandring
17.00 avmarsj fra Toskatjønn til
Olavskirken med Olsok -
gudstjeneste kl 21.00 Buss kjører
fra parkeringsplassen ved kirken
kl 16.30

Januar

27. – 28. januar
Pilegrimsforum 2016 på
Utstein Pilegrimsgard.
Inspirasjon og ideutveksling
for alle som er interessert i 
– eller som arbeider med –
lokale pilegrims vandringer 
i bispedømmet.  

Mars

1. mars
Torvastad kl. 19.30
Pilegrimsvandring frå
Storesund til Torvastad kyrkje
til askeonsdagsgudstjeneste.
Se www.torvastadkirke.no  

April

17. april
2. påskedag kl.
11.00: Frilufts -
gudstjeneste ved
den tidligere
kirken i
Nærlands parken.

Deretter pilegrims vandring fra
Nærlandsparken langs
Kongevegen via munningen
av Håelva til Kristkrossen på
Njærheim kyrkjegard.

13. april
Skjærtorsdag kl. 18.00
Avaldsnes: Pilegrimsvandring
fra Bukkøy til Olavskirken
med gudstjeneste kl 19.

22. april
Pilegrim for en dag i
Stavanger  – på sykkel eller i
bil. Fremmøte ved St. Petri
kirke kl 10.00. Matpakke. Mer
info, påmelding:
ellinor.bryne@gmail.com.

Juni

2. - 4. juni
Pilegrimsvandring i pinsen,
Mokleiv i Suldal. 
Sjekk nettsiden for mer info:
www.mokleiv.no
Tidl. domprost i Stavanger,
Berit M. Andersen blir med. 

5. juni
Familievandring fra Mastravarden
til Pilegrimsgarden. Starter med
gudstj. kl. 11 på Mastravarden.

11. juni
Pilegrimsvandring fra Ogna 
til Egersund. Starter i Ogna kirke
kl. 10. Mer info:
www.eigersund.kirken.no 

24. juni – Jonsok 
Kl. 14.00 Pilegrimsvandring langs
Kongevegen fra 1000-årsplassen
ved Obrestad hamn til Krist -
krossen på Njærheim.  Tilbake via
«Stille rom» på Obrestad fyr.

25. juni – 28. juni
Vandring i gamle fotspor langs
kysten på Jæren fra Brusand til
Stavanger. Besøk i flere kirker, og
overnattinger på ulike steder
langs veien. Stort hav og mye
himmel. Påmelding innen 20. mai.
Mer informasjon på våre nettsider. 

Pilegrimsvandring i Stavanger:
Sjekk også denne: www.ut.no/tur/pilgrimsturen

Hele året

Avaldsnes
Pilegrimsløype fra Bukkøy til
Olavskirken på Avaldsnes som
du kan vandre når du vil. Det er
også utarbeidet engelsk og tysk
tekst til løypa.

Sauda
Kvar laurdag open kyrkje frå
12.00 til 13.00. Ein torsdag i
månaden open kyrkje og
kveldsbøn frå 19.00 til 20.30.
Meir info: ww.sauda. kirken.no
og i lokalavisa Ryfylke.

Pilegrimsvandringer (med mer) i Stavanger bispedømme våren og sommeren 2017

Mastravared

Vandring til Egersund

Olavskirken på Avaldsnes

Selje kloster

Avaldsnes digitalt
Nå kan du "vandre" gjennom
Olavskirken på Avaldsnes
digitalt ved å gå inn på
nettstedet www.olavskirken.no

Mange muligheter på Utstein Pilegrimsgard

Du kan benytte Utstein Pilegrimsgard til dine egne arrangement
både i arbeid, som frivillig og privat. 

Vi har møterom, god kjøkken med spisesal, og en koselig loftstue. 
I tillegg har vi kapell, eller stille-rom som vi liker å kalle det. 
Huset passer for grupper fra 6 til 30 personer. Vi har åtte enkeltrom
og ett dobbeltrom. Det er også mulighet for ekstraseng på
rommene. Dersom du trenger flere rom, er det mulig å leie ekstra
rom på Utstein Kloster eller på Utstein Kloster hotell. Begge deler
like i nærheten. Det er mulig å leie huset på dagtid, kveldstid, helg
og ukedager, med eller uten overnatting. 

Huset benyttes både av sokneråd, fellesråd, staber og faggrupper.
Også husfellesskap, bibelgrupper, foreninger og komiteer kan
benytte huset. 

Flere firmaer har oppdaget huset og benytter det til både møter,
seminar og kurs

Flere venner søkes!

Mye av vårt arbeid gjøres av frivillige retreatledere, husfolk og
dugnadsfolk. De gir stedet hjerterom og varme, og de er våre
venner. Vi vil gjerne ha flere venner! 

Å være vår venn er både å bidra og å delta. Gjennom vår vennering
blir du en del av vårt fellesskap, et fellesskap preget av godhet og
raushet. Vi trenger deg som kan være med å pynte og lage mat,
delta med husarbeid ute eller inne. Arbeid med hage og gårdsrom
står for tur. Noen er med en gang eller to i semesteret, andre er hos
oss ofte. Alle er verdifulle for oss. Ring oss på tlf. 468 15 769 så vi
kan bli venner!  

Stille dager når det passer deg

Utstein Pilegrimsgard har 8 rom med bad til utleie. Et av
rommene er tilrettelagt for rullestolbrukere og har eget
hybelkjøkken. Leie av rom gir adgang til hele anlegget med
stille rom, stue, kjøkken og bibliotek. 

Hver torsdag er det åpen middagsbønn kl. 11.30 og felles lunsj. 
Om sommeren har vi vertskap som holder åpent hus med
overnatting, utstilling, frokost og morgenbønn.
Tlf. 468 15 769  www.utsteinpilegrimsgard.no

Velkommen til Utstein Kloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster,
beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy
kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. 
I middelalderen var det kloster for augustinermunker og
seinere fogdegård på 1700-tallet.

5. mars til 15. mai: Åpent hver søndag 12 - 17
Påsken: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 
1. og 2. påskedag, åpent 12 - 17
25. mai, Kristi himmelfartsdag, åpent 12 - 17
15. mai til 15. september: Åpent hver dag 12 - 16 (Søndag til 17)
5. juni, 2. pinsedag, åpent 12-17
16. september - 31. oktober: Åpent hver søndag 12 - 17

Det er mulig å leie lokaler på klosteret utenom åpningstidene.
Forespørsler om konferanser, overnatting og selskap rettes til
Utstein kloster hotell på telefon 51 72 01 00 eller
post@utsteinklosterhotell.no. 

Bli kirkesamler!

Kirkebyggene representerer det
ypperste innen arkitektur og
kunst gjennom historien, fra
middelalderen og fram til i dag.
Derfor er det jo litt synd om du
bare kjenner din lokale kirke. 
Bli kirkesamler og oppdag dette
rike mangfoldet i bispedømmet
vårt. Gå til nettsiden
www.utsteinpilegrimsgard.no
Her finner Pilegrimskart for
Rogaland og en oversikt over
alle kirkene. Last ned og fyll ut
dato for besøk. Besøket
godkjennes selv om du ikke
kommer inn i kirken. Klarer du
25, 50 eller 100? Klarer du alle? 

Send listen til Stavanger
Bispedømmekontor,
Lagårdsveien 44,
4010 STAVANGER. Når du har
samlet 25 kirker, premieres du
med en liten kopi av blykorset
fra Bru, det eldste kjente kristne
symbol fra Rogaland. Klarer du
flere, får du St. Svithun-diplom. 

Kystpilegrimsleia
Kystpilegrimsleia er et
samarbeidsprosjekt mellom
fire bispedømmer og fem
fylkeskommuner langs
vestlandskysten med støtte fra
Riksantikvaren. 
Prosjektet vil etablere en
sammenhengende
pilegrimsled langs kysten og
på den måten få kysten
integrert i det nasjonale
pilegrimsarbeidet. Bruken av
leia skal fremme kunnskap om
historie, kulturminner,
kystkultur, kirkehistorie,
pilegrimstradisjoner,
miljøutfordringer mm,
stimulere til fysisk aktivitet og
legge til rette for bruk og vern
av kulturarven. Prosjekt -
perioden går over 3 år.
Følg med på utviklingen her:
http://kystpilegrimsleia.no

Mokleiv i Suldal

Den gamle kyrkjegarden
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Gratis retreathytte på Jæren
Like ved Bore sandstrand på
Klepp kan du låne en enkel
hytte til retreat eller pilegrims -
vandring. Hytta er uisolert, med
gasskomfyr, kjøleskap, og ute-
do. To soverom med plass til
4-5 personer. Ring Rasmus
Espeland på tlf. 900 43 379. 

Utstein Pilegrimsgard

Gave til Pilegrimsgarden

Vi vil utvikle og utvide våre tilbud slik at flere kan få glede av
retreater og pilegrimsvandringer. Vil du støtte dette med en gave
eller fast givertjeneste, så skal du vite at ditt bidrag har stor verdi!
Gavekonto 3000 22 37667

Olavskirken på Avaldsnes

Å gå sammen med andre er en spesielt god måte å være sammen på. Når vi deler opplevelser og erfaringer, blir vi rikere og sterkere. Går vi i
tidligere generasjoners fotspor, kan vi lære mye av vår arv og historie. Å være pilegrim er å være i bevegelse, bevege andre, og bli beveget! 

Seminar på Utstein kloster
2. september: Foredrag ved professor i kirkehistorie (UiO) Tarald
Rasmussen: Reformasjonen - brudd og kontinuitet og arkeolog
ved Nidarosdomen Øystein Ekroll: Hva skjedde med bygninger
og klosterliv på Utstein? Tidebønn. Musikkinnslag. 
Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum, VID (tidligere
Misjonshøgskolen), Museum Stavanger (MUST).

Vesper
Ettermiddagsbønn kl. 18.00:
5. februar, Utstein Kloster 
12. mars, Utstein Kloster 
2. april, Sørbø kirke 
21. mai, Sørbø kirke 
11. juni, Sørbø kirke 
29. juli, Sørbø kirke 

Sørbø kyrkje

www.utsteinpilegrimsgard.no


Stavanger bispedømmes senter for stillhet, 
bønn, pilegrimsvandring og åndelig veiledning.

Sorgenfriveien 8, 4156 MOSTERØY
Tlf. 468 15 769
retreat@utsteinpilegrimsgard.no
www.utsteinpilegrimsgard.no
Bankkonto: 3205 21 61095

DEN NORSKE KIRKE
Stavanger bispedømme

RETREAT
PILEGRIM 

Program for våren 
og sommeren 2017

+
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I pilegrimers fotspor
fra Stavanger til Røldal
4. – 9. juli kan du bli med på en innholdsrik tur med buss, båt og
vandringer. Langs veien er vi innom en rekke kirker før vi ender i
Røldal. Tidligere domprost i Stavanger, Berit M. Andersen blir med på
hele turen. 

Framme i Røldal deltar vi på det tradisjonsrike 
Pilegrimsstevnet 7. – 9. juli. 
Her blir det konsert, pilegrims seminar, kors vandring og
midnattsmesse. 

Se www.utsteinpilegrimsgard.no for mer informasjon og påmelding. 

Bli med på deler av pilegrimsturen 
Alle er velkomne til å slutte seg til turens enkelte etapper og til å
delta i samlingene i kirkene. Dette gjelder Utstein Kloster kirke 
4. juli, Sørbø, Talgje og Jelsa kirker 5. juli og Suldal kirke 6. juli. 
5. juli er det også anledning til delta på vandring ved Sørbø og
Talgje og 6. juli over Hylsskaret i Suldal. 7. juli kan du bli med på
vandring over Suldalsskaret. 

Røldal

Utstein Kloster

Jelsa

Suldal

Talgje

Sørbø

Velkommen til Utstein Pilegrimsgard

Utstein Pilegrimsgard er et retreat- og
pilegrimssenter for alle. 

Bygningen er nå ferdig rehabilitert fra loft til
kjeller med ni overnattingsrom, og utvendig har
huset fått nytt tak. 

Den vakre naturen rundt oss er helt unik.
Blomster og lyng på markene, himmelen som
møter havet, morgensolens røde lys fra fjellene
i øst, stormens krefter fra brenningene i vest, 
alt har noe å si deg, noe å gi deg. 

I stillheten kan du reflektere over livet. 
I stormen kan du kjenne den kraften som 
omgir deg. I vandringen er vi sammen 
i både uterom og hjerterom. 

Utstein Pilegrimsgard er for alle folk og allslags
folk, men spesielt for akkurat deg!  

Med vennlig hilsen

Arvid Kaspersen
Daglig leder på 
Utstein Pilegrimsgard

Vanskelighetsgrad 
for vandringene:
Lette vandringer på få
timer hver dag,
bortsettt fra siste dag
over Suldalsskaret,
som er en middels
tung tur på ca 6 timer.
Men her er det også
mulig å velge et lettere
alternativ, med buss.
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Januar

16. – 19. januar
Temaretreat: Spor i liv - ord i
bønn. Leif Gunnar Engedal

Februar

14. – 15. februar
Stille døgn med rosenbehandling.
Marianne Børsheim

24. februar – 1. mars
Ignatiansk retreat med fleksibel
oppstart og avslutning

Mars

4. mars
Retreat i fastetiden i St. Petri kirke
lørdag 4. mars kl. 11.00-15.00

8., 15. og 22. mars
Retreat i fastetiden i St. Petri kirke,
onsdagene kl. 18.00-21.00

6. – 8. mars
Kurs i kristen mindfulness.
Øyvind Borgsø 

10. – 12. mars
Temaretreat: Bønn i bevegelse.
Øyvind Borgsø

24. – 26. mars
Innføring i Ignatiansk retreat for
nybegynnere. 

April

Påsken 2017
Eget program kommer på våre
nettsider og Facebook.

20. – 23. april
Temaretreat: 
Guds farshjerte. 
Ivar og Else Johnsen
Sted: Himmel og hav
Samarbeid med Frikirken

Mai

12. – 14. mai
Temaretreat: Bønnen og
brønnen. Åge og Kjellaug
Bognø og Grete Fiksdal 

25. mai
Kristi Himmelfartsdag. 
Inspirasjonsdag med hoved -
foredrag av Ole Skjerbæk
Madsen. Tema: Christfulness
Samarbeid med Areopagos.

26. – 28. mai
Temaretreat: Det modne
mennesket, mot troens mål
Ole Skjerbæk Madsen
Samarbeid med Areopagos.

Juni

9. – 11. juni
Temaretreat: 
I Frans av Assisis
fotspor 
Pater Hallvard Tomas Hole.
Samarbeid med St. Svithun
Katolske Menighet

12. – 15. juni
Klassisk retreat med tidebønner.
Torbjørn Hestnes

Juli/august

Sommeråpent med utstilling og
bed&breakfast 
fra 8. juli til 12. august 
Eget program kommer på våre
nettsider og Facebook.

August

8. – 12.  august
Retreat med
vandring på 
Nord-Jæren og 
i Ryfylke

Program for Utstein Pilegrimsgard våren og sommeren 2017

RETREAT I ROGALAND

4. februar 
Stille dag, Bryne frikirke

29. april
Stille dag, Hillevåg kirke

www.retreater.no
www.pilegrimsleden.no

www.pilegrim.no

Å delta på retreat er å ta deg selv på alvor. 
Ta pause fra absolutt alt, jobb, familie, forpliktelser, aviser og sosiale
medier. Vær sammen med deg selv noen dager, kjenn etter dine behov,
lengsler og følelser. Åpne dine sanser, utforske og oppdage!

Himmel og hav

www.utsteinpilegrimsgard.no
www.utsteinpilegrimsgard.no
www.retreater.no
www.pilegrimsleden.no
www.pilegrim.no



