
01.1 Egersund – Obrestad/Hå gamle prestegård med tog 
Tog: Egersund – Nærbø  30 min                                                                               

Til fots:  7 km 

Den første delen av Kystpilegrimsleia er landbasert. Været utenfor Jærkysten kan være stormfullt, så det 

er sannsynlig at folk dro over land dette stykket i tidligere tider også. I våre dager kan man gå til fots 

hele denne etappen, eller benytte tog underveis. Vandring fra Egersund til Obrestad fyr tar 2 dager og er 

beskrevet i neste kapittel.  Med tog til Nærbø og vandring fra stasjonen til Obrestad fyr, er det gjort på 

et par timer. Det går også an å kombinere disse alternativene ved å benytte toget en del av strekningen. 

Aktuelle stasjoner underveis er Helvik, Sirevåg, Ogna, Brusand, Vigrestad og Nærbø. 

Ved reisens start - Egersund 

Kystpilegrimsleia starter ved Egersund kirke. Her har det stått kirke siden tidlig middelalder. I et 

gammelt sagn kalles denne plassen for Heidningholmen, noe som kan bety at det har vært et kultsted i 

førkristen tid. Pilegrimspass og stempel fås på kirkekontoret, Damsgårdsgaten 4A. Tlf 51 46 33 30. 

Pilegrimsbønn Egersund 

Hellige Gud, vi takker deg for at du aldri er langt borte fra oss.  

Velsign oss ved starten av denne pilegrimsvandringen.  

Gå med oss og vær lys for oss på veien.  

Gjør oss åpne for ditt nådige nærvær og for alt som forteller om din godhet.  

Bevar oss fra alt vondt både i kropp og sjel, og la ingenting skade oss.  

Forny oss i troen og livet gjennom denne dagens timer. Amen. 

Reisebeskrivelse  

Følg Strandgaten mot Egersund jernbanestasjon. 

Egersund - Nærbø 

Ta tog til Nærbø stasjon, ca 30 min. Se rutetider på www.vy.no. 

 

Nærbø – Hå gamle prestegard/Obrestad fyr 

Gå til fots. Følg Jadarvegen fra stasjonen nordover og sving til høyre på Torggata og følg denne til Fv 160, 

Bernervegen (400 m). Sving til venstre og følg Bernervegen til Fv 44 Nordsjøvegen (2,7 km). Sving til 

høyre og følg Fv 44 til Njærheimvegen (850 m). Sving til venstre og følg Njærheimvegen til Jonsahuset 

(2,7 km). Omtrent halvveis passerer du Njærheim gamle kirkegård. Her står det et gammelt steinkors fra 

900/1000-tallet som det er verdt å stoppe ved. Rett før Jonsahuset krysser du Håelva over  hengebrua 

og følger stien til Hå gamle prestegard og Obrestad fyr. 

 

For informasjon om nøkkelstedet, overnattingsmuligheter og mat, se neste kapittel. 

http://www.vy.no/

