Turprogram

Det norske baptistsamfunn

Øyhopping i nord fra Sommarøy til Røst
7. – 13. juli 2019
Dette er årets tur – en flott fortsettelse etter landsmøtet i Tromsø!!
I nord skaper midnattssolen en magisk sommerstemning. I denne stemningen «hopper» vi
fra øy til øy – også med det baptistiske for øyet, kan nesten kalles for baptistturisme.
I løpet av uken opplever vi Senja, Andøya, Vesterålen, Harstadregionen, Lofoten og Røst.
Kjell Ove Hveding og Hermod Bakkevoll guider og forteller underveis
Dette fortjener du å oppleve!
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1.dag, søndag 7. juli:

Tromsø - Sommarøy
Avreise fra Tromsø etter at landsmøtet er slutt. Sammen med Kjell Ove tar vi oss
utover mot «Yttersia». Kvaløya blir levendegjort utover gjennom Kjell Oves
historier, og det blir ikke mindre når vi kommer til Yttersia med både Lille
Sommarøy og Sommarøya. Vi kjører «down town» og besøker bl.a Kongeparken.
Likeså naboøya Hillesøy avlegger vi et besøk før vi utpå ettermiddagen sjekker
inn på det gode Sommarøy Arctic Hotell, som Kjell Ove har vært med og bygget
opp til slik det framstår i dag. Etter at vi har fått tildelt rommene samles vi til en
kulinarisk aften ute i havgapet på Yttersia. Vi tilbringer kvelden sammen i en av
hotellets salonger, eller en rusletur i baptistland på øya? Kanskje sluttes dagen av
med midnattssol før vi kryper til køys?.

2. dag, mandag 8. juli:

Sommarøy – Senja - Andenes

Sør for Sommarøy finner vi Norges nest største øy - Senja. Fra Brensholmen tar vi ferge over til Botnhamn og Kjell
Ove er med oss som lokalguide. Turen går først ut til det lille samfunnet Husøy –
kjent fra Nrk-serien «Da damene dro». Senja er en øy full av magiske opplevelser
både gjennom spektakulær natur og underveis møter vi også verdens største troll
og trollkjerring – det mektige Senjatrollet. Turen går via Senjahopen, Mefjordvær
og flere kjente Senjanavn før vi kommer til Silsand. Her sier vi farvel til Kjell Ove,
og turen går ut til Gryllefjord. Her er daglig fergeforbindelse over til Andenes i
sommermånedene, og når vi har krysset Andfjorden står Hermod Bakkevoll på
andre siden og tar i mot oss. Vi sjekker inn på hotell Marena, og etter å ha fått
tildelt rommene gjør vi oss kjent i lokalsamfunnet sammen med Hermod. Dagens
middag inntar vi på restaurant Riggen. Fikk vi ikke midnattssola på Sommarøy så
har vi ny sjanse i kveld.. Etter en ny dag full med inntrykk finner vi sengene for en god natts søvn.

3. dag, tirsdag 9. juli:

Andenes – Bø i Vesterålen - Kasfjord

Vi nyter en god frokost før vi skal se og oppleve mer av Andøya. Vi velger Nasjonal turistvei Andøy sørover på vestsiden mot åpne havet. Lokalsamfunnene Bleik,
Stave og Nordmela passeres før vi kommer til Åse
og Risøyhamn. På Åse tar vi oss tid til å besøke
baptistkirken før vi kjører over Andøybroa. Vi
kjører mot «Den blå byen» Sortland og får med
oss historikken om baptistkirken og menigheten
her. Nå kaller Vesterålen på oss, og fra Sortland
går turen på Langøya utover til Bø hvor vi skal
besøke Friluftsgalleri Skulpturlandskap
Nordland. Galleriet er en permanent fotoutstilling som viser skulpturene i
Skulpturlandskap Nordland. En samling nåtidskunst ute i det fri i det storartede nordlandske
landskapet. Like ved finner vi også Bø sin egen skulptur «Mannen fra havet». H.M. Dronning
Sonja foretok den offisielle åpningen av Friluftsgalleriet i 2015. Vi nyter dagens lunsj samtidig
som vi nyter kunsten, og like ved finner vi også en av våre baptistkirker.
Tilbake på Hinnøya kjører vi til Kvæfjorden og krysser over fra Flesnes til Refsnes. På Borkenes
tar vi også med oss baptistkirken, før vi runder neset ved utsiktspunktet Nupen og kommer til
Kasfjord og vårt eget Rivermont Ungdomssenter. Her blir vi tatt i mot av Ernst Selvik m/team som venter med mat og
senger til oss.
Vi er i «Baptistland» og før vi tar turen over Aunfjellet tar vi også med oss baptistkirken i Kasfjord. På Aune finner vi
Norges eldste frikirke nord for Trondheim – Betania. I dette smykket av et gudshus samler vi oss til kveldstanker
sammen med Aase-Johanne Aune. Etterfulgt av kveldstanker fyller vi på med kaffe og Kvæfjordkake. Tilbake på
Rivermont igjen etter atter en innholdsrik baptistdag, prøver vi å sove i den lyse natta – hvis umulig får vi ta en
midnattssolutflukt til Nupen.

______________________________________________________________________________________________

Hommersåkveien 250, 4311 Hommersåk. Org. nr. 980 468 631
Tlf. +47 51689555, mobil +47 416 34000
koll@hagabuss.no www.hagabuss.no

Turprogram

4. dag, onsdag 10. juli:

Kasfjord – Trollfjorden – Kabelvåg

Vi starter dagen med en enkel frokost og er klar for nye opplevelser. I sentrum av Harstad tar vi første stopp ved
Gatekirka før turen går til neste kirke – Medkila kirke, baptistkirken i byen. Vi kjører
sørover mot Tjeldsundet og får en baptisthistorie og to med på veien. Vi møter E10
og følger denne mot Lofastforbindelsen. Ved Raften møter vi Hans Ivar med M/B
Orca som vil ta oss med på Trollfjordcruise og havørnsafari. Det finnes ikke mange
steder i Nordland som får så mye besøk som Trollfjorden. På veien til Trollfjorden
kjører vi gjennom Raftsundet. For mange av Hurtigruten sine gjester er Trollfjorden
høydepunktet på cruiset. Det berømte Trollfjordslaget fant sted her for litt mer enn
hundre år siden. Slaget ble senere gjort udødelig i Johan Bojers bok ”Den siste
viking”, og her er vi som baptister også nevnt. Vi stopper og fisker litt og får
forhåpentligvis fisk til å mate ørnene med. Uansett så får vi mat selv, til lunsj blir det
servert fiskesuppe fra båten inne i Trollfjorden. Vi går langs øya Store Molla inn til Svolvær hvor vi møter bussen igjen.
Svolvær er blitt «hovedstaden» i Lofoten, men vi trekker heller til den gamle hovedstaden
Kabelvåg og sjekker inn på Lofoten Sommerhotell (Lofoten folkehøyskole) for 2 netter.
Etter å ha fått tildelt rommene er det tid til å slappe av litt før vi må ut og oppleve litt av
Lofoten. Vi tar en liten halvtimes busstur til Henningsvær og langs veien møter vi det
karakteristiske fjellet Vågakallen. Vi besøker Galleri Lofotens hus. Galleriet rommer
Norges største kunstsamling av nordnorske malerier fra perioden rundt forrige
århundreskifte – av noen kalt gullalderen i nordnorsk malerkunst.
Her får vi også se lysbildeshowet ”Det magiske øyriket” som skildrer Lofoten gjennom
alle årstider; uvær, sommer, høst og vår, lofotfisket, natur og mennesker.
Vi tar oss tid til å vandre litt langs brygga og i Henningsværs hovedgate. Vi besøker små
hyggelige butikker før vi tar turen til Svolvær. Vi kjører opp under Svolværgeita og ser oss
også litt om i Lofotbyen. Kvelden fri til å rusle litt langs kaiene, kjøpe seg middag, kanskje
ta en tur innom sørgående eller nordgående hurtigrute og ta en kopp kaffe.
Uti den lyse sommerkvelden beveger vi oss tilbake til vårt hjem i Kabelvåg – Lofoten Sommerhotell

5. dag, torsdag 11. juli:

Heldagsutflukt i Lofoten

Lofoten er egentlig en rekke av flere øyer. Alle øyene er bundet sammen av E-10 som går helt sør til Å, og vi tar turen
helt ut hit. Vi tar oss avstikkere fra hovedveien og ser oss om. Vi besøker de kjente fiskeværene Stamsund og Reine.
Midt i Lofoten, i le mellom steile fjell, ligger bygda Vikten. Bygda har egen privat skole og preges av miljøet i ”Guds
Menighet”. Her finner vi brukskunstsenteret Lofoten Design som består av Glasshytta og Keramikktårnet.
Deretter besøker vi den kjente smeden i Sund, Kongeskarven er nok
den mest kjente figuren fra denne smia. Smeden smidde den første
skarven tidlig på 60-tallet etter modell av en skarv han fikk øye på
sittende på et skjær utenfor smia. Kong Olav fikk en skarv i gave da han
kom på åpningen av Europavei 10 i 1963. Siden har fuglen blitt som et
varemerke å regne for smia i Sund. En stor del av turistene som
besøker smia hvert år, vil gjerne ha med seg en skarv som minne.
Vi kjører over den lille øya Sakrisøy, og vi
passer det inn slik at vi er her rundt
lunsjtid. Her setter vi oss på strandsteinene
og kjøper oss Lofotens beste fiskeburger
hos Anitas Sjømat.
Under oppholdet i Lofoten passerer vi et kjent landemerke – Lofotkatedralen. Kirken er
den største trebygningen nord for Trondheim. Lofotkatedralen ble bygget i 1898 for å
romme alle fiskere som kom til Kabelvåg under sesongene.
Vi fikk høre om og se bilder av alle Skulpturlandskap Nordland under oppholdet i Bø i Vesterålen, og på dagens utflukt
tar vi med oss ett eller av to av de som er i å finne i Lofoten.
Etter en lag og innholdsrik dag skal det bli godt å samles til middag m/dessert og kaffe på Lofoten Sommerhotell.
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6. dag, fredag 12. juli:

Kabelvåg – Røst m/utflukter

Vi har en 2-timers kjøreetappe foran oss ned til Moskenes. Kl. 09.45 går vi om bord i fergen M/F Værøy som skal ta
oss over til Røst via Værøy. Om bord går vi til duk og dekket bord og starter turen med frokost. Vi ankommer Røst kl.
13.00. Røst er et av høydepunktene på turen. Etter å ha sjekket inn på Røst Bryggehotell og Fiskarheimen Havly
samles vi til lunsj – menyen er selvfølgelig fiskesuppe her ute.
En spennende og flott ettermiddag ligger foran oss. Vi starter oppholdet med en guidet tur
på øya. Her finner vi også Røst kirke som vi får en omvisning i. Alterskapet i kirken ble
gitt av prinsesse Elisabeth av Nederland rundt 1520. Hun kom ut for en storm under
sjøreisen til København, for å bli Christian II’s dronning. Hun ga alterskap til fem kirker på
kysten av Norge som takk til høyere makter for at hun overlevde.
I tusen år har katedralbyggere i Europa strebet etter å lage et rom som bringer
menneskene nær Gud. I havet utenfor Røst har Vår Herre selv skapt det rommet.
Altertavlen er Trenyken som ligger i grensesnittet til alvelandet Utrøst. Vi skal ut i dette
rommet på fuglefjellsafari. Noen kilometer sør for Røstlandet finner vi Nord-Europas
rikeste fuglefjell. Her hekker det flere tusen sjøfugler hvert eneste år. Her får vi også se
havets papegøye, lundefuglen. Turen går helt sør til Skomvær fyr. Fyret ga navnet til
seilskuta Skomvær som Erik Bye sang om i visa Skomværsvalsen. Etter interessante
timer er vi tilbake på Røstlandet som er den største øya i kommunen.
På kvelden samles vi til middag på Røst Bryggehotell – kveite a la Røst på menyen. Etter middagen går vi over veien
til Havly og har en siste kveld sammen i møtesalen her. Midnattssola finner vi over alt her ute i havgapet, og vi kan ta
den med som ett av de siste turminnene.

7. dag, lørdag 13.juli:

Røst – Bodø
Vi våkner til en ny dag ute på Røstlandet, og vi nyter en god frokost på det stedet hvor vi
har overnattet. I løpet av formiddagen tar vi det litt med ro. Vi har anledning til å ta oss en
rusletur på øya eller besøke Galleri Wessel. Galleriet er en nyrestaurert tømret agnebu
som er over 100 år gammel. Interessen for Nord-Norge, Lofoten og Røst ble starten på
Galleri Wessel som drives av naturfotograf Jan Erik Wessel. Han har permanent utstilling
og salg av bilder, hovedsakelig fra Røst.
Vi skal få en omvisning på Røst Sjømat sitt tørrfiskloft, loftet der gullet fra Røst blir lagret.
Her får man sett tørrfisk i alle former og fasonger, og man får også vite det man trenger å
vite både når det gjelder kvalitet, sortering, historie og så videre. Her får vi samtidig med
historien servert baccalo i sitt rette element til lunsj. Kl. 13.45 har fergen avgang til Bodø,
med ankomst Bodø kl. 17.30. Bussen kjører til flyplassen, jernbanestasjonen og
hurtigrutekaien. Fly sørover kl. 19.20, nattog kl. 21.10 og sørgående hurtigrute ankomst
02.30 med avgang 04.15.

PRIS/TURFAKTA:

Turpris: Kr. 9 800,- pr. person

Turprisen inkluderer:
Turen fra Tromsø til Bodø i moderne turbuss med Koll Kyllingstad som sjåfør/reiseleder
Alle fergestrekninger
6 hotellovernattinger i dobbeltrom m/dusj og WC - et par av overnattingene noe enklere, men bra
standard
6 frokoster
4 lunsjmåltid
5 middager
Inngangspenger/omvisning som beskrevet i turprogram
Trollfjordcruise/havørnsafari
Lokalguide på Røst
Tillegg:
- enkeltromstillegg
kr. 1.350,- pr. person
- Båttur til Skomvær fyr
«
600,- pr. person

PÅMELDING:
Til Koll Kyllingstad. Mail: koll@hagabuss.no eller telefon/sms 416 34000. Snarest mulig (her kan bli fullt),
senest innen 30. april 2019
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