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NSF Pensjonistforums Rogalands sommertur 28.mai 2020! 

 
INDRRE ERFJORRD – med ”Radio Innante” 
 

I år inviterer NSF Pensjonistforum Rogaland sine medlemmer til en rundtur i Ryfylke med 
Brakkvald Tolvstøkkje alias Torolf Nordbø som lokalguide  -  en tur spekket med alvor og 
skjemt.  

 

Avreise fra Sandnes/Stavanger kl. 08.15/08.45. Vi starter på turen 
hvor vi virkelig skal få oppleve Ryfylke med å kjøre den nye 
Ryfastforbindelsen. På Solbakk møter vi rv. 13 - Ryfylkeveien som 
er blitt klassifisert som nasjonal turistvei. Veien snor seg innover 
langs Tysdalsvatnet og gjennom Målandsdalen til Årdal. Langs veien 
dukker flere kulturelle attraksjoner opp etter hvert som vi kjører 
innover. Ved Hetlandsvannet svinger vi av Ryfylkeveien og kjører 
gjennom Fisterbygda, og på Jokerbutikken venter de med 
formiddagskaffe og Fisterbolle. Vi møter Hjelmeland, fra gammelt av 
kjent for fruktdyrking og Jærstolen – i dag også kjent for 
lakseproduksjon. Vi kjører en rundtur gjennom bygda før vi kjører 
ned til fergekaien.  

 

Vi krysser Jøsenfjorden over til Nesvik eller Nesquick som det heter på ”innante-språket”. Vi kjører oppom 
fruktbygda Skiftun. Samfunnet her fikk veiutløsning når fergeleiet ble flyttet utover i fjorden fra Vindsvik for noen 
år siden. Her finner vi også Mikals Laks som venter med smaksprøver og mulighet for handel av de kjente 
produktene. Fra Indre Eiane bærer det over eidet mot Erfjord, og vi begynner å nærme oss målet for turen - 
Indrre Erfjorrd. Det ser vi når «kyrne blir finere enn kvinnfolkene» – da er vi framme. Vi kjører gjennom Indrre 
Erfjorrd til Erøy og bedehuset hvor vi skal få servert dagens middag – komle med salt kjøtt og sur melk til.  
 

Mens vi har spist komler har Torolf skiftet ”ham” til ”Han innante”, og til kaffen med småkaker til får vi nå 
Ryfylkehumor og kultur på nært hold i form av en mini-revy.  
                                                    

Med stinne mage- og lattermuskler starter vi på hjemturen. Men vi skal oppleve mer 
Ryfylke på vei hjemover – vi legger hjemturen over Ombo eller O’boy på ”innante-
språket”. Øya blir på folkemunnet kalt for Madagaskar og Torolf vil forklare oss hvorfor. Vi 
kjører over øya og mellom Skipavik og Vestersjø ser vi Ombogubben eller Adam på 
Ombo – et naturlig mannshode i fjellet som kom fram når veien ble bygd. Ved 
landhandelen på Eidsund får vi servert ettermiddagskaffe med noe å bite i. Mulighet for 
blomster- eller frukthandel alt etter årstid.  
 

Turen sluttes av med ”litt øyhopping” fra Ombo via Halsnøy til Finnøy. Den siste biten 
hjemover fra Finnøy går det gjennom både Finnfast og Rennfast før vi er tilbake til 
utgangspunktet. Om noen reisende vil til Mortavika tar vi turen dit og slipper dem av. 
 

Vi er tilbake i Stavanger/Sandnes ca kl. 18.30/18.45 
 

 
Pris: 
Turen koster kr. 1.295,- v/40 deltakere og inkluderer:            Turistbuss med serviceinnstilt sjåfør 

For- og ettermiddagskaffe m/noe å bite i 
Komlemiddag med surmelk + kaffe og kake 

                                                                                                ”Han Innante” som Ryfylkeguide og underholder 
 

 
Påmelding: Innen 11.mai til tlf. 51537976 eller 90544966. Husk å ha medlemsnummeret klart. 
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