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Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent videregående friskole med 
utvidet kristen formålsparagraf, eid av USKF (Unge Sjømenns Kriste-
lige Forening). Skolens formål er å danne og utdanne unge menne- 
sker til den maritime næringen.  I skoleåret bor elevene om bord i 
skipet, spiser alle måltider i elevmessa og er med på seilinger i inn- og 
utland. 

Skoleskipet Gann har arrangert sommercruise i kristen regi siden 
1953. Turene våre er svært populære. I tillegg til det klassiske Nord-
kappcruiset, som vi stort sett seiler annenhvert år, drar vi til spenn- 
ende destinasjoner på begge sider av Nordsjøen. En tur med Skole-
skipet Gann gir felles opplevelser og en fellesskapsfølelse som varer 
lenge etter at turen er over.  Cruisevirksomhet om sommeren er helt 
nødvendig for at skolens mannskap og lærere kan opprettholde sine 
sertifikater og holde seg faglig og operativt oppdatert. Cruisene er 
også viktig for skolens økonomi. 
 
Gannturene har for mange blitt et begrep på en ferieopplevelse 
utenom det vanlige, en ferie med mening og innhold. Som passasjer 
på Skoleskipet Gann får du en fantastisk flott opplevelse og du får 
samtidig ta del i et meget viktig arbeid.
 
Du er hjertelig velkommen om bord. 

Bernt Jarl Berge | Kaptein

Som
m

ercruise siden 1953
Forsidefoto fra Visby på Gotland, Hanna Carlsson

Gannturene 2018  er i  
samarbeid med:
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Elevtokt

Vintertokt med passasjerer
Lofoten | Tromsø | Andøya 
30. januar - 8. februar

Skoleskipet Gann har de siste årene hatt sitt fas-
te tokt med passasjerer til Lofoten. I år utvider vi 
turen og går helt til Tromsø. 

Vi vet at det er havnene i nord som er målet for 
mange, og derfor ”sløser” vi ikke med tiden, men 
går direkte fra Stavanger til Svolvær, en lang og 
vakker seilas langs norskekysten. Vi holder oss tett opp mot land slik at man kan se 
landet vårt i all sin vinterprakt (Bildet er fra ”Sju søstre” på Helgelandskysten). I Svol-
vær får vi oppleve Lofoten vinterstid. Videre går turen til Tromsø - ”Nordens Paris”.  
På turen sørover stopper vi på Andøya. Her har vi bestilt hvalsafari i Andsfjorden.  
Siden denne turen går så tidlig, er sjansene for å oppleve flere av de store hval- 
artene store, foruten spekkhoggere. Turen avsluttes med et fint stopp i Ålesund. 
 
Reiseledere: Haakon Kessel og John Arne Helgøy

Pris: Fra 13 490,- per person i 
dobbel lugar, med full pensjon. 

Vårtokt med passasjerer
Skagen | Rostock | Odense 
18. - 27. april

Helt nye havner for Skoleskipet Gann. Vi skal til Skagen i Danmark, Rostock i Tysk-
land og Odense i Danmark. Skagen har laget helt ny cruisehavn, og det gir oss 
mulighten til å besøke denne sjarmerende lille byen. Videre reiser vi til Rostock (bil-
det), den fine gamle Hansabyen ved utløpet av elven Warnow. Turen tar oss videre 
til Odense i Danmark, også en helt ny destinasjon for oss. I Odense skal vi besøke 
H. C. Andersen-museet og få guiding i den gamle byen.

Elevtoktene våre er svært populære. Der får du 
oppleve skoleskipsdriften på nært hold, og si-
den passasjergruppene er små, blir man ekstra 
godt kjent.

Reiseledere: Øyvind Bårdsen og Arne Nordbø

Pris: Fra 13 990,- per person i dobbel lugar, 
med full pensjon. 
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23. juni - 4. juli Cruise i Østersjøen

Skagen | Danmark
Kalmar | Sverige
Visby på Gotland
Stettin | Polen
Odense | Danmark

Lørdag    23. juni 11.00 avg. Stavanger
Lørdag    23. juni 22.00 anl. Kristiansand
Søndag  24. juni 07.00-18.00 Skagen DK
Mandag 25. juni 20.00 ank Kalmar SE
Tirsdag   26. juni 23.00 avg. Kalmar
Onsdag  27. juni 09.00 ank. Visby SE
Torsdag  28. juni 23.00 avg. Visby
Fredag    29. juni 23.00 ank. Stettin PL
Lørdag    30. juni  21.00 avg. Stettin
Sønda        1. juli   21.00 ank. Odense DK
Mandag    2. juli   21.00 avg. Odense
Tirsdag      3. juli   19.00 anl. Kristiansand
Onsdag     4. juli   08.00 ank. Stavanger

Seilingsplan

1 2

Bilde 1: Visby Havn, Gotland
Bilde 2: Kalmar Slott
Bilde 3: Skagen jernbanestasjon
Bilde 4:  Torget i Odense
Bilde 5: Det pommerske Hertugslottet i Stettin
Bilde 6: Skagen fyr
Alle foto: Wikipedia Commons og Skoleskipet Gann
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Aud Kindervåg Halsne
Johan Halsne
Roland Lundgren
Niklas Petersen
Mette Sørensen
Roger Sørensen
Signe Ferkingstad
Nils Ferkingstad

Priser:
Lugarkategori 1: 21990,- per person
Lugarkategori 2: 19990,- per person
Lugarkategori 3: 16990,- per person
Lugarkategori 4: 15990,-  per person

Alle priser er inkludert full 
pensjon og alt program om bord. 
Se lugarplan side 11. 
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Sammen med Plussreiser arran-
gerer vi en spennende tur til Øst-
ersjøen. Vi begynner i det som for 
Gann er en helt ny havn, nemlig 
den lille, pittoreske bade- og fis-
ker- byen Skagen. Her har de fått 
ny cruisehavn og vi kan endelig 
sette den på programmet vårt. 
Videre går turen til Kalmar i Sve-
rige, en vakker by like ved Öland. 
I Kalmar kan du se det vakre slot-
tet, domkirken og besøke Öland. 
Vi fortsetter ferden opp mot Vis-
by på Gotland, en havn som etter 
hvert har blitt en favoritthavn for 
Gann. Vi ligger tett innpå sentrum 
og vi kan oppleve den gamle 
Hansabyen på nært hold. Vide-
re seiler vi ned til Stettin, eller 
Szczecin som de sier i Polen. Stet-
tin er en sjøfarts og fergeby med 
historie tilbake til 800-tallet. Vi sei-
ler opp elven Oder for å komme til 
kai. Odense er siste stopp på det-
te cruiset. Danmarks tredje stør-
ste by og H. C. Andersens hjem-
by.  Vi skal besøke domkirken, 
Sankt Knuds kirke som skal være 

gravsted for Knud den hellige, og 
selvsagt skal vi på H. C. Andersen- 
museet. Innseilingen til Odense er 
lang og vakker. 

Gann vil ha anløp i Kristiansand 
for å ta om bord og sette i land 
passasjerer. 

Reiseledere på denne turen er Aud 
Kindervåg (1) og Johan Halsne (2), 
Aud er daglig leder i Plussreiser og Jo-
han jobber i Indremisjonsforbundet.  
Ekteparet Mette (3) og Roger (4) 
Sørensen har sammen formidlet det 
glade budskap gjennom sang siden 
1989 og er fra Flekkerøy. Signe (5) 
og Nils Ferkingstad er fra Åkrehamn, 
de også skal spille for oss under hele 
seillasen. Roland Lundgren (6) fra 
Curt & Roland blir med og spiller for 
oss også i år, sammen med Niclas  
Petersen (6), sønnen til Curt. Alle har 
vært med som reiseledere tidligere.  
 
Bernt Jarl Berge er kaptein og 
Elisabeth Gilje Rørtvedt er Cruise 
Manager.
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6. - 15. juli cruise i Vesterled

Kirkwall, Orknøyene
Isle of Skye/ Kyle of Lochalsh
Glasgow, Skottland
Stornoway, Hebridene
Scrabster/Thurso
Bergen

Fredag  6. juli  11.00 avg. Stavanger 
Lørdag  7. juli  07.00 ank. Krikwall, Orknøyene 
Lørdag  7. juli  23.00 avg. Kirkwall
Søndag 8. juli  15.00 ank. Kyle of Lochalsh 
Søndag 8. juli  22.00 avg. Kyle of Lochalsh 
Mandag 9. juli 18.00 ank. Glasgow
Tirsdag 10. juli  21.00 avg. Glasgow 
Onsdag 11. juli  20.00 ank. Stornoway (Hebridene)
Torsdag 12. juli  23.00 avg. Stornoway 
Fredag 13. juli  09.00 ank. Scrabster (Thurso) 
Fredag 13. juli  20.00 avg. Scrabster 
Lørdag 14. juli  14.00 ank. Bergen
Lørdag 14. juli  23.00 avg. Bergen 
Søndag 15. juli  07.00 ank. Stavanger

Seilingsplan

2

Bilde 1: Ring of Brodgar, Hebridene
Bilde 2: Glasgow sett fra Havnen
Bilde 3: St. Magnus katedralen i Kirkwall
Bilde 4:  Landskapet på Isle of Skye
Bilde 5: Dronningmorens slott, nær Thurso
Bilde 6: Havnebilde fra Isle of Skye
Alle foto: Wikipedia Commons og Skoleskipet Gann

1
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Reidun Hjemdal
Kurt Hjemdal
Per Inge Worren
Arne Nordbø
m. flere

Nye spennende havner – og  
kjente, kjære på samme tur. Vi 
starter med det kjente, og anlø-
per Kirkwall på Orknøyene først. 
Dette er en havn Gann kjenner 
godt, og her er det alltid hyggelig 
å være. Sentrum ligger på den an-
dre siden av kaia, og vi skal være 
med på gode sightseeingturer.  
På dette cruiset i Vesterled skal vi 
for første gang besøke den vakre 
øyen Isle of Skye på Skottlands 
Vestkyst. Vi går til kai i den vesle 
byen Kyle of Lochhals og kjører 
over broen «Skye Bridge» for å 
se øya. Videre går turen sørover 
mot elven Clyde og innseilingen 
til Glasgow, Skottlands største by. 
Byens historie går helt tilbake til 
det 6. århundre, og vi ligger her i 
over ett døgn.  Videre seiler Gann 
opp gjennom Hebridesjøen og 
inn i «The Minch» før vi kommer 
til Stornoway på Hebridene. En 
hyggelig, liten by, med steinhus 
og gode muligheter for å kjøpe 
seg ekte håndvevet tweed. 

Vi seiler videre mot Scrabster og 
den trivelige lille byen Thurso, 
helt nord i Skottland. Her skal vi 
bl.a. besøke sommerslottet til 
dronningmoren, Elizabeth I. På 
vei hjem til Stavanger anløper 
Gann også Bergen.

Reiseledere på denne turen blir 
blant andre Kurt (1) og Reidun (2) 
Hjemdal. Kurt er teolog. Han har 
blant annet vært bibelskolerek-
tor i Grimstad, og prest både i 
Den Norske kirke og i Norkirken 
i Grimstad. Reidun har bakgrunn 
fra helsevesenet og begge er mye 
brukt som reiseledere i Pluss-
reiser, og var med på Ganntur i 
2016. Per Inge Worren (3) er læ-
rer på Skoleskipet Gann, og skal 
være den reiselederen som tar 
oss med på de aktive turene – til 
fots og på sykkel. Arne Nordbø (4) 
jobber også på Gann, og er kjent 
som underholder i Rogaland. 
Bernt Jarl Berge vil være kaptein 
og Åsmund Johansen er Cruise 
Manager. 

Priser:
Lugarkategori 1: 18990,- per person
Lugarkategori 2: 16990,- per person
Lugarkategori 3: 13990,- per person
Lugarkategori 4: 12990,-  per person

Alle priser er inkludert full 
pensjon og alt program om bord. 
Se lugarplan side 11. 

4 6

3 5

1

3 4

2



Hva er inkludert i prisen?
Cruise, i følge program med full  
pensjon. Lugar ifølge bekreftelse. 
Reiseledere fra et allsidig team.

 

Ikke inkludert: Utflukter på land 
og personlige forsikringer. Tilslut-
ningsreise til påstigningshavn.

Telefoni?
Så lenge vi er i nærheten av land, 
vil din mobiltelefon fungere i alle 
havner vi er i. Husk bare at prisene 
kan være høyere i utlandet enn 
hjemme. Skipet har alltid kontakt 
med land via satelitt og radio. 

Internett?
Så lenge skipet er i Skandinavia er 
det gratis wifi om bord i skipet.  
Ellers har vi en PC med satellitt 
som du kan sjekke e-post på.  
Internett vil ha varierende hastighet. 

Sjøsyke?
Noen er redd for at det kan bli mye 
sjøgang, og at man kan bli sjøsyk. 
På våre turer holder vi oss så mye 
som mulig innaskjærs. De gange-
ne vi må krysse åpne havstreknin-
ger kan det bli bevegelse i båten. 
Da kan en reisesyketablett hjelpe 
deg. Skipet er stort og svært godt 
i sjøen, mannskapet er dyktig og 
husk at frisk luft hjelper mot det 
meste! 

Er det trygt å reise med Skole-
skipet Gann?
Absolutt, i løpet av alle disse 
årene har vi aldri hatt større uhell.  
Alle som reiser med Gann, får 
sikkerhetsinformasjon og øvelse 
om bord. Skipet er godt utstyrt og 
har alle godkjenninger fra Sjø-
fartsdirektoratet for internasjonal 
passasjerfart. 

Hva om jeg blir syk på turen?
Skoleskipet Gann seiler aldri så 
langt fra havner at det ikke er 
mulig å få kyndig legehjelp raskt. 
Vi har også en godt utstyrt syke-
stue om bord. 

Hvordan er lugarene? 
Vi har åtte lugarkategorier på MS 
Gann (se side 11), lugarene er 
fordelt på fem dekk og er i ulik 
størrelse, utsikt og lysforhold. Alle 
lugarene har eget bad med dusj 
og toalett. Noen har en eller tre 
køyer, men de fleste har to. Noen 
har to køyer på dørken mens 
andre har over- og underkøye. 
Prisene våre gjenspeiler lugar-
kategoriene. 

Må jeg være kristen for å dra på tur?
Nei. Gannturene passer for alle 
som ønsker en alternativ ferie, i 
trivelig og alkoholfritt miljø. 
Det er tettpakket med opplevelser 
og aktiviteter. Hver morgen har vi 
”ord for dagen” og det arrangeres 
samlinger med kristne sanger og  
andakter. Det er selvsagt opp til 
den enkelte om man vil delta. 

Hvordan kommer jeg til Skole-
skipet Gann?
Vi har vår base på Tømmerodden 
på Buøy utenfor Stavanger. Her har 
vi god parkeringsplass.  
For på- og avstigning i andre  
havner - se seilingsplan. 
 

Utflukter 
Vi arrangerer utflukter de aller 
fleste stedene vi kommer til.  
Utfluktene forhåndsbestilles og 
kommer i tillegg til lugarprisen. 
Se www.gann.no for detaljer og 
priser. Alle som bestiller cruise, vil 
få tilsendt fyldig informasjon om 
utfluktene.  
 
Hvordan bestiller jeg plass? 
På nett: www.gann.no
E-post: gannturene@gann.no 
Telefon: 51 85 48 70

Vi tar forbehold om endringer i 
program, reiserute og små pris-
justeringer.  juni 2017

Vanlige spørsmål - med svar
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Vanlige spørsmål - med svar Seilingsplan - sommer 2018
6. - 15. juli cruise i Vesterled23. juni - 4. juli Cruise i Østersjøen
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Viktige datoer høsten 2017
Søndag 24 september: Åpen dagseiling i Ryfylke - med grilling.  fra 14.00 til 19.30    
Bli med oss på ”Foreningsturen”. Pris medlemmer: 100,- p. p. / 200,- per familie.  
Pris ikke medlemmer 250,- p. p. / 500,- per familie. 

Tirsdag 31. oktober: Gannbasaren på Tau. Stor basar til inntekt for kvinnerforeningens arbeid. Vi seiler fra 
Stavanger kl 17.00, basaren åpner kl 19.00.  
Tilbake i Stavanger ca 23.00. Det er gratis å følge skipet fra Stavanger

Søndag 12. november: Passasjerfesten. Fra 14.00 - 16.30. Vi inviterer alle sommerens  
passasjerer til middag, andakt og orientering om neste sommers cruiseprogram.  
Pris 150,- Påmelding innen mandag 6. november. 

Påmelding til kontoret
post@gann.no
51 85 48 70

MISJON-, BISTAND- OG OPPLEVELSE

Eksotiske reiser verden over
Vi byr på en mengde spennende og varierte 
opplevelsesreiser. På våre turer får man nyte 
eksotiske reisemål og komme tett på dagliglivet i 
fremmede kulturer. Vi er like gode på turer til Nepal 
og Himalaya som til misjonsfeltene i Burkina Faso og 
Ghana. Vi tilbyr reiser med mening.

BLI KJENT MED BIBELENS LAND

Vi arrangerer en mengde turer til Israel

Vi har reiser til Israel som passer for alle. Enten du vil 
vandre som pilegrim i det hellige landet, late deg på 
strendene i Tel Aviv eller flyte på ryggen i Dødehavet 
har vi det rette opplegget. Plussreiser gir deg Israels 
kultur, historie, natur og ferieliv. Opplev landet hvor 
Mesteren vandret!

OPPLEVELSES- OG BIBELREISER

Med buss eller fly til Europa
Enten man vil vandre eller hvile har vi reiser som 
gir nye erfaringer og inntrykk. Gjennom et 
normalår byr vi på alt fra konsertopplevelser til 
badeferier. Vi har bussreiser i kristen regi, 
opplevelsesreiser og bibelferie i syden. Vi tilbyr 
fellesskap, fornyelse og ferie i én pakke.

Finn din neste

70 17 90 00  //  plussreiser.no

Plussreiser • Foretaksnr. 989 663 445 MVA • Vasstrandveien 1, N-6011 Aalesund

Tre er blitt én:  
Plussreiser er tidligere Si-REISER, Ravinala og Sabra Fokusreiser.

drømmereise på plussreiser.no

Bildet viser gravhagen ved Gordons Golgata i Jerusalem. I år er det 30 år siden den første Bibelferien ved Middelhavet ble arrangert. I år er 150-år siden de første misjonærene så Baobab-trærne på Madagaskar.

Annonse
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Lugarplan Gann



Generelle bestemmelser
1. Skulle en tur – mot formodning - ikke oppnå tilstrekke-
lig passasjerantall, må vi forbeholde oss retten til å avlyse 
turen. Det vil bli gitt beskjed i god tid.

2. Vi tar forbehold om trykkfeil, program- og prisendringer.

3. Ansvar: Arrangørene og skipet har 
intet ansvar over deltagerne og deres 
bagasje. MS Gann har overfor Reisega-
rantifondet stilt de nødvendige garantier.

4. Forsikring: Det anbefales på det sterkeste at alle våre 
passasjerer tegner reise- og avbestillingsforsikring.

5. Alkohol må ikke nytes om bord.

6. Depositum: Ved påmelding betales depositum på kr. 
1000,- . Restbeløpet betales ca. 6 uker før avreise.

7. Avbestilling: Avbestillingsomkostninger avregnes etter 
følgende satser:
• Innen 6 uker før avreisedato: Avbestillingsavgift  
(kr. 500,- per person).
• Mellom 6 uker og 15 dager før avreise: Depositum   
(kr.1000,- per person). 
• 14 dager eller senere før avreise: 100 % av reisens    
totale pris.

8. Avbestillingsforsikring: Kr. 500,- per person kan tegnes 
ved påmelding. Innbetalt avbestillingsforsikring refun-
deres ikke. Avbestillingsforsikringen gjør at du slipper å 
betale noe av cruise prisen, eller noe gebyr dersom:
•  Avbestillingen skjer mer enn 6 uker før avreise  
dato. Dette gjelder uansett årsak.
• Avbestillingen skjer mindre enn 6 uker før avreisedato og 
denne gjelder plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade 
eller død hos den reisende selv, ektefelle, foreldre, barn, 
svigerforeldre eller søsken. Legeattest/dokumentasjon må 
fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen.  
• Ved avbestillingen pga. andre årsaker, gjelder reglene i 
punkt 7.

9. Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette 
gjøres umiddelbart til mannskap/reiseleder. I tillegg må 
det sendes skriftlig, begrunnet klage til Gannturene innen 
fire uker etter hjemkomst.

Om Skoleskipet Gann 
Skoleskipet Gann er en offentlig godkjent privat vide-
regående skole med utvidet kristen formålsparagraf. 
Skoleskipet Gann består av selve skipet, MS Gann, og 
et skoleanlegg på land. Skolen utdanner årlig 60 elev-
er innen VG1 Teknikk og Industriell Produksjon og 60 
elever innen VG2 Maritime fag. Alle elever bor på skipet, 
spiser alle måltider om bord og er med på seilinger i 
inn- og utland. 

- Trygghet - Tilhørighet - Mestring - Anerkjennelse

Maritime konvensjonsfag, kurs i maritime omgivelser. 
Skoleskipet Gann tilbyr også kompetansegivende og 
lovpålagte kurs for den maritime næring.  

Utleie
Skipet kan leies til charterturer, dagsturer, hotell- 
opphold og selskaper.

Unge Sjømenns Kristelige Forening (USKF)
Mange og trofaste foreningsmedlemmer legger ned 
mye arbeid og dugnad i skipet. Egen kvinne- og manns-
forening har månedlige samlinger med loddsalg og 
basarer til inntekt for elevenes trivsel. USKF er eier av 
Skoleskipet Gann. 

Avsender:
Gannturene
Tømmerodden 1
4077 HUNDVÅG

Skoleskipet Gann 
Tømmerodden 1, 4077 Hundvåg

post@gann.no, www.gann.no 
+47 51 85 48 70 


