Riska historie og museumslag inviterer til: Kirkesafari i Ryfylke lørdag
24. mai 2014

Buss med sjåfør og reiseleder fra Sør-Vest reiser møter for avreise fra Museumshuset på Hommersåk kl. 08.00. Vi
kjører forbi Sandnes og Stavanger, videre E-39 gjennom Rennfast anlegget som åpnet i 1992. Rennfast består av
2 undersjøiske tunneler og flere broer. Vi kjører gjennom Finnfast, som åpnet i 2009 og kommer frem til Finnøy.
Her blir vi møtt av Arne Nordbø fra Ryfylke Livsgnist som skal følge oss under oppholdet på Finnøy. Vårt første
stopp er Hesby Kirke med besøk og omvisning. Kirken ble restaurert i 1966. Det er gudstjenester regelmessig i
kirken, men mest på sommer-halvåret. Hesby kirke er ei mellomaldersteinkirke, bygd på 1200-talet. Kirken har
rektangulært skip og lavere og smalere, rett avslutta kor. Over både kor og skip er det bratte saltak. Kirken har
opprinnelig hatt et kraftig vesttårn, men dette ble revet på 1800 tallet. Steinene som stikker ut på utsiden av
skipets vestvegg, er synlige spor etter dette tårnet.
Etter oppholdet her går turen til Sølvsmeden Folke Helle. Her drives sølvsmie og butikk. I butikken finner vi både
produkter laga på Finnøy og fra andre leverandører. Dette er en komplett gullsmedbutikk midt ute på landsbygda.
Neste stopp blir Talgje kirke som er en romansk steinkirke fra slutten av 1100-tallet. Den består av rektangulært
skip og lavere og smalere kor med halvrund avslutning. Våpenhuset er bygd til i 1870. Kirken er liten, men
bygningen har høy kvalitet, med fint tilhogget kleberstein i portaler og korbue. Mens kirkeskipet har flat himling, er
det murt tønnehvelv over koret. Tønnehvelvet utgjør god akustikk, og det har også en symbolsk betydning, som
bilde på himmelhvelvene.
Etter omvisning i kirken går turen til Jostein Gard sitt gartneri. Her er det anledning å gjøre en god handel både
blomster og tomater.
Videre går turen til Hanasand Gård. Her spiser vi middag; hovedrett og dessert med kaffe. Her er det en flott
gårdsbutikk hvor du får kjøpe grønnsaker fra gården, og andre lokale bønder. Her finnes også lokal gårdsmat,
blomster, bakervarer og interiørartikler.
Fra Hanasand kjører vi til Mosterøy og ankommer Utstein Kloster som er Norges eneste bevarte
middelalderkloster. Drives i dag som museum, konferansested, selskapslokaler og konsertarena. Her blir det et
besøk og vi blir tatt med på omvisning. Kanskje er vi heldige å få møte den "Hvite damen"? Rogaland Husflidlag
har og utstilling her, så det blir anledning til å kjøpe mye fint.
Mette av inntrykk og opplevelser kjører vi hjemover til vårt hjemsted hvor vi forventes å være mellom kl. 17.00 og
18.00.
Pris:
Kr 750,- pr person
Prisen inkluderer:
Bussreisen
Middag, inkludert dessert og kaffe
Finnfast tur/retur
Servering av kaffe/te under bussreisen
Guide på Finnøy
Besøk i Hesby kirke med omvisning
Besøk i Talgje kirke med omvisning
Besøk Jostein Gard gartneri
Besøk Utstein Kloster med omvisning
Besøk gullsmed Folke Helle
Besøk Hanasand Gård

Bindende påmelding til:
Riska historie og museumslag innen fredag 9. mai
2014
På følgende måte:
A: Påmeldingsliste på Museumshuset
B: Tlf: Kari Alise: 95182154
C: Mail: riska.historie@gmail.com
Innbetaling til konto nr: 3260.52.18333, merkes
Kirkesafari

VELKOMMEN MED PÅ TUR!

Sør-Vest Reiser, Torgveien 15c, 4016 Stavanger
Tlf : 51820210
Fax : 51820211
E-post : sorvestreiser@sorvestreiser.no

