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JELSA – med den nye Sandsfjordbrua 
«Skriv det på Jelsapresten», du har sikkert hørt uttrykket? Strandstedet Jelsa er 
målet for denne turen – det tidligere knutepunktet i Ryfylke.  Ryfylkelandskapet 
er rikt på fjorder og fergene knytter og har knyttet samfunnene sammen. Nå er 
fergen mellom Sand og Ropeid avløst av den nye Sandsfjordbrua som er en av 
«nyhetene» på denne turen.  

 
Avreise fra Sandnes/Stavanger kl. 08.30/09.00. Vi starter på turen hvor vi virkelig skal få oppleve Ryfylke med å 
ta fergen 09.20 fra Fiskepiren til Tau. Her møter vi vår lokalguide som tar oss med innover Ryfylkeveien, en av 
våre nasjonale turistveier. Etter Svotunnelen snor veien seg innover langs Tysdalsvatnet og gjennom 
Målandsdalen til Årdal. Langs veien dukker flere kulturelle attraksjoner opp etter hvert som vi kjører innover. Vi 
kommer til Hjelmeland, fra gammelt av kjent for fruktdyrking og Jærstolen – i dag også kjent for lakseproduksjon. 
Mens vi venter på fergen nytes formiddagskaffe m/noe å bite i. 
 

Vi følger Jøsenfjorden innover mot Vindsvik og vi møter etter hvert Suldal kommune – Rogalands største i areal. 
I Erfjord svinger vi av Ryfylkeveien og kjører veien fra Bog til Landsnes – en vei som ble åpent i 2003 og som 
også er med og knytter samfunnene sammen på lik linje med ferger og broer. Fra Foreneset har vi en kort 
kjøretur ut til Jelsa.   
 

Jelsa er det best bevarte strandstedet i Ryfylke. Her var gjestgiveri og handel fra sist på 1600-tallet, og kirkested 
fra 1200-tallet. Den nåværende kirken var ferdig i 1647.  Fra 1855 kom Jelsa på rutekartet til dampskipstrafikken 
i Ryfylke. Skolehuset, den Riibergske skole, ble bygd i 1774 og står i dag som et interessant skolemuseum.  
Vi rusler en tur i det koselige strandstedet og får omvisning både i kirken og i skolen. Kirken er kjent for sin flotte 
dekorering i taket, Jelsapresten hadde høy status og der er knyttet flere historier til uttrykket "skriv det på 
Jelsapresten" som vi skal få høre. Omviseren spiller også på okarina og gir oss også en liten «kirkekonsert».  
 

Hjemveien starter vi med å kjøre over den 580 meter lange Sandsfjordbrua som ble åpnet i november i fjor. Fra 
Ropeid går turen utover mot Vikedal og Sandeid før vi krysser over eidet mot Ølen, hvor vi tar 
vi en pause hos Unni Maries Rosemaling. Her finner vi rosemalte ting i tillegg til div. trevarer, 
keramikk, smykker og suvenirer. Skulle behovet melde seg, så er selvfølgelig gjestetoalettet 
også rosemalt. 
 

Fra Ølen går turen videre mot Aksdal og Bokn - med ferge fra Arsvågen over til Rennesøy, hvor der er mulighet 
til å få kjøpt seg en kopp kaffe og noe og bite i. 
 

Vi beregner å være tilbake i Stavanger/Sandnes igjen ca kl. 19.00/19.30 
 

Pris 
Turen koster kr. 995,- v/40 deltakere        Prisen inkluderer:   

• Turistbuss m/serviceinnstilt sjåfør 

• Formiddagskaffe med noe å bite i 

• Middag med dessert og kaffe 

• Inngang/omvisning kirken og skolemuseet på Jelsa 

• Lokalguide fra Tau til og på Jelsa 
 
 

Opphavsrett til turprogram tilhører Sverre Haga A/S, og kan ikke kopieres uten etter avtale. 


