
Forts. neste side ... 

Bli med på tur til Ritlandskrateret, 
Trollakyrkja, Jærstrendene og mye mer! 

Turer og samlinger i sommer med ByMenigheten - Sandnes: 

Versjon: 21.5.2023 

Uke Dato og 
tid 

Sted og 
startpunkt 

Kontakt Transport Kommentar/tema 

23 10.6 

kl 1030 

Ritlandskrateret, 
Kleivaland 

Odd, 
97123542 

Bil Påmelding 2 dager før. Fridtjof 
Riis som fant krateret er turguide, 
ta med støvler. Hør podcast med 
Atle og Fridjof (se link og omtale 
lenger nede) 

25 18.6 Bydelshuset, 
etter 
Gudstjenesten 

Kari 

99265088 

Sykkeltur, 
bil,  

buss nr 
22 

Stemmen  på Kvernaland - ta med 
campingstol/sitteunderlag og litt 
mat. 5-10 min å gå inn fra 
Kverneland gamle fabrikker 
(Kvernhuset) 

26 28.6 

kl 1800 

Ramnstoknuten, 
fra Dirdal 
småbåthavn 

Odd, 
97123542 

Sykkel, bil  

27 8.7 

kl 1900 

Horve, 
Ryfylkeveien 744 

Odd, 
97123542 

 Samtale om boka til Vidar - FEM 
TONEANGIVENDE PERSONER - 
profeten 

28 11.7 

kl 1700 

Kleppevarden frå 
Jærhagen inngang 
sør 

Kari, 

99265088 

Sykkel, 
Bil, Buss  

Kjøper mat på kjøpesenteret eller 
Dragoon kinamat 

29 23.7 

kl 1900 

Jordbær og is, 
Horve, 
Ryfylkeveien 744 

Odd, 
97123542 

 Samtale om korset - vårt viktigste 
symbol som kristne! 

30 20.7 

kl 1700 

Tur til 
Jærstrendene, fra 
Ganddal stasjon 

Odd, 
97123542 

 Hør podcast med Atle og Fridjof 

(se link og omtale lenger nede) 

31 7.8 

kl 1900 

Hjortegryte, 
Horve, 
Ryfylkeveien 744 

Odd, 
97123542 

 Påmelding en uke før! 
Samtale om boka til Vidar - FEM 
TONEANGIVENDE PERSONER – 
profeten - apostel 

32 11.8 

kl 1900 

Solnedgang på 
Hellestø    

Kari, 

99265088 

Sykkel, 
bil, 
motorsyk
kel 

Campingstol, grillmat og grill/ 
salat o.l. 

33 20.8, ca 
kl 1900 

Horve, 
Ryfylkeveien 744 

Odd, 
97123542 

 Samtale om boka til Vidar - FEM 
TONEANGIVENDE PERSONER – 
profeten - evangelisten 



34 Dato 
ikke 
bestemt 

Trodlakyrkja, 
oppmøte i 
Byrkjedalstunet 
(turen starter i 
Nedre Maudal) 

Odd, 
97123542 

  

 Dato 
ikke 
bestemt 

 

Dagstur (ved 
interesse) 

 

Hellvik – 
Maurholen – 
Eigersund 

Eventuelt middag 
i Eigersund ?  

Kari/Odd Tog og Bil  Turen starar frå Hellvik stasjon. 
Me følger den gamle jernbanen, 
8-9 km på god grus-sti til 
Eigersund stasjon.  Lettgått. 

Det vert ein kortare tur t.d. til 
Maurholen og tilbake igjen til 
togstasjonen på Hellvik ca 5 km 
tur/retur. 

Det går an å parkera bare nokre 
hundre meter frå Maurholen.  

 

Dato/tid: Er tidspunktetfor når turen starter, for eksempel ca kl 1500 fra Dirdal småbåthavn. Noen 
tidspunkter er omtrentlig siden noen ønsker å sykle til startstedet for turen. 

Påmelding Kari Berge 99265088)  eller 97123542 Odd Tjelta , odd.tjelta@ptil.no, 97123542) . Ta 
kontakt på epost/SMS dersom du ønsker beskjed om turene noen dager på forhånd. Turen kan bli 
avlyst pga vær eller kan bli flyttet på uten at nettstedet er helt oppdatert. Dato tidspunkt er kun 
tentativt, ved finvær kan for eksempel tre turer bli arrangert på tre etterfølgende dager. 

Transport: Dersom du/dere trenger transport oppgis «start – stopp», dersom du har ledig plass i 
bilen oppgis dette. Deler kostnad på bil (4 kr/km), bompenger og parkering.  De som ønsker å sykle 
avtaler dette spesielt for å kunne sykle i lag. 

Horve (hytten til Odd): Ryfylkeveien 744 

Menighetshus, Lundegeilen 18 

Lenker: Podcastene er produsert av Atle. 

 

I tillegg er det turbeskrivelser av turen til Ritlandskrateret og Trodlakyrkja nedenfor! 

 

 

Se mer informasjon, podcast-linker og detaljer på de 
neste sidene! 

mailto:odd.tjelta@ptil.no


1. Tur til Ritlandskrateret med Fridtjof Riis som turleder lørdag 10. juni  

 

Foto: Odd Inge Worsøe 

Avreise Ganddal jernbanestasjon kl 0900 i private biler (ev. oppmøte i egen bil på Kleivaland kl 1030). 
Vi kjører til Kleivaland der fotturen starter (tar ca 1,5 time) . Det er mulig å bli med på bare en del av 
turen hvis det er ønskelig. Retur fra Kleivaland ca. kl. 1600. Det er begrensninger på deltakelse.  

Fotturen starter på parkeringsplassen på Kleivaland og går først opp til gapahuken der det er utsikt 
over krateret og omgivelsene rundt. Fra gapahuken går det sti ned i krateret der vi først vil se på 
leirskiferen som fyller inn kratergropa og se etter fossiler. Deretter ser vi på rasavsetningene som 
gikk ned langs kraterkanten like etter at krateret ble dannet, og diskuterer hvor lang tid det tok før 
det kambriske havet trengte seg inn i kratergropa. Vi skal også se på oppknust og oppsmeltet 
grunnfjell som viser de enorme kreftene i kollisjonen. 

Det er stier å gå på hele veien, men gode støvler anbefales. Den starter på ca. 250 m høyde på 
Kleivaland, og går opp til ca 550 m på gapahuken. Familiemedlemmer er velkomne. 

Turen er også beskrevet i DNT, se lenken: https://ut.no/hytte/101038/melands-grnahei 

Lenke til nylig podcast med Fridtjof Riis om turen til Ritlandkrateret:  
https://www.bymenigheten-sandnes.no/media/tur/Tur_Ritlandskrateret.mp3 

Påmelding 

Påmelding så raskt som mulig og innen onsdag 7. juni til odd.tjelta@ptil.no: 
- Navn, mobil og e-post 
- Hvor mange personer (inkl familie) 
- Kan du stille med bil? Hvor mange passasjerer kan du ta med? 
- Kjører du selv og møter opp på Kleivaland? 
- Andre datoer (enn 10-11. juni) der jeg kan bli med (gi beskjed så raskt som mulig slik at vi ev. 

kan vurdere å endre dato) 
- Gi beskjed hvis du ønsker å bli med til Melands Grønahei, så avtaler vi nærmere. 

se mer på neste side ... 

https://ut.no/hytte/101038/melands-grnahei
https://www.bymenigheten-sandnes.no/media/tur/Tur_Ritlandskrateret.mp3
mailto:odd.tjelta@ptil.no


2. Trollakyrkja – Topptur fra Maudal 

Glad i utsikt, frodige lier og urørt natur, men også 
stigninger? Da er turen til Trollakyrkja noe for deg!  

Fra Maudal varierer fotturen med alt fra bratte og 
skogkledde lier, til et mer åpent og frodig heiaterreng – og 
mot slutten klassisk fjellterreng med enorm utsikt! 

Fotturen er ikke merket eller skiltet. I tillegg er det kun sti 
for deler av turen. 

Sett av 4 t tur/retur på den totalt 9,7 km lange turen. 

 

 

Foto: Arnulf Bergesen 

 

3. Tur til Jærstrendene  

Geologitur for å lære mer mer om Jærstrendene og om oljereservoarer som kunne ha vært 
Jærstrendene for en del millioner år siden! 

Hør podcasten der Fridtjof forteller mer om turen:  
https://www.bymenigheten-sandnes.no/media/tur/Tur_Jaerstrendene.mp3 

 

https://www.bymenigheten-sandnes.no/media/tur/Tur_Jaerstrendene.mp3

