
Program

Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer for 12. gang til Dovrefjellkonferansen - et inspireren-
de og lærerikt møtested for aktørene langs pilegrimsleden. I år feirer vi 25-års jubileet til 
Gudbrandsdalsleden og alle pilegrimssentrene langs leden er medarrangører. Tema for årets 
konferanse er: En reise som berører!

 I løpet av de siste 25 år har flere tusen gått 
pilegrim og enda flere tusen har fått øynene opp 
for pilegrimsvandringer i Norge. Noen vil si at disse 
vandringene er som en vanlig tur, med merkede stier 
gjennom storslått natur og kulturhistorie. Andre vil si 
at vandringene handler vel så mye om refleksjon og 
ettertanke, altså den indre vandringen. Begge deler er 
antakelig riktig, men hvordan berøres pilegrimene og 
hvordan møter vi pilegrimer på vandring? Det er dette 
årets konferanse skal dreie seg om. 

Pilegrimsleden ble offisielt åpnet av Kronprins Haakon 
29/7 1997. En gruppe hadde da gått leden fra Oslo 
til Trondheim. En av deltaker var Olemic Thommessen. 
Han deltar på årets konferansen og forteller om sine 
erfaringer. Deltar gjør også Synne Johanne Wollen, 
kjent fra TV2s God morgen Norge der hun fortalte 
om sin vandring i 2020. Til konferansen kommer 
også Tom B. Hansen fra Danmark for å dele med 
oss de erkjennelser han gjorde seg i myra under 
sin langvandring i 2022. Charlotte Rørth, også fra 
Danmark, berører oss med konferansens hovedinnlegg. 

Velkommen til Dovrefjellkonferansen 2022 
Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell i samarbeid med pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden

Dovrefjellkonferansen
Oppdal, Skifer hotell
20.-21. oktober 2022



13.15 Ankomst, registrering, kaffe 

14.00 Åpning av Dovrefjellkonferansen 2022.

 Ved Arnt Nerhoel, styreleder Pilegrimssenter Dovrefjell og  
 Halldis Prestegård, daglig leder Pilegrimssenter Dovrefjell. 
 
 Å si Ja!  
 Foredrag ved Charlotte Rørth, forfatter og journalist med podcasten Berørth
 
 Pilegrimsvandring – mer enn en vandring? 
 Ved Olemic Thommesen, deltaker i 1997 

 Lynet i myren....den lange vandringens klarhed 
 Ved Tom B.Hansen, langvandrer 2022
 

15.30-16.00 Kaffepause og mingling

16.00 Workshop: Hva berøres pilegrimen av?
 Samtale i grupper om hvordan vi som aktører på ulike måter kan være med å berøre en pilegrim.
 Plenumssamtale, Gruppene får ordet – Innlederne supplerer. Samtalen ledes av Ingrid Aalbu Fokstugu   
     
17.00-17.15 Pause 

17.15-18.00 Hvordan møter vi pilegrimen?
  Synne Johanne Wollen forteller fra sin vandring i 2020,
  Pilegrimsmottaket i Trondheim deler sine opplevelser
  Samtalen ledes av Anna Runesson, Pilegrimssenter Oslo
 

19.30  Jubileumsmiddag m/underholdning   

Program 20.oktober

DAG 1



Program 21.oktober

DAG 2

08.30-09.00 Kaffe og mingling

09.00  Tema: Pilegrimsledens 4 søyler 2022 
  Innledning ved Hans Morten Løvrød  direktør for Nasjonalt Pilegrimssenter 
  Overordnet perspektiv – langtidsperspertiv - de 25 neste årene 
 Miljøsertifisering for aktører langs leden?
 Miljøfyrtårn konsulent Steinar Grønn og Ole Erik Bjørnstadhaugen/Nasjonalparkriket Reiseliv
 Næringsutvikling vs. kulturarv og dialog  
 Ved Erik Fenstad Langdalen, Budsjord Pilegrimsgården
   
10.15 – 10.45  Kaffepause og mingling

10.45  Samtale: Bærekraft og næringsutvikling – får vi til begge deler?
  Samtale med fire aktører representert langs leden. Bidrag fra salen og fra innlederne.
  Samtalen ledes av – Per Gunnar Hagelien, Pilegrimssenter Dale-Gudbrand
   Deltakere:  
   Husmannsstuggua, Ellen Krageberg, på Biri (Vestleden)
   Kongsvold Fjeldstue, Hjerkinnhus, mm. Øyvind Frich  
   Lillehammer vandrerhjem og pilegrimsherberge, ved Geir Evensen 
   Arteid Vestre, ved Dagfinn Arteid

11.30 Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim – en kulturhistorisk guide
 Presenteres av forfatter Hans-Jacob Dahl
     
12.00  Lunsj

13.00 Samtale:  Åpne kirker - kanskje det siste elementet i pilegrimsarbeidet i Norge som  
 ikke er på plass enda. Hva må til for at det kan skje? 
 Samtalen ledes av Jane Dahl Sogn, Pilegrimssenter Granavollen
    
14.00 En reise som berører
 Einar Vegge, Pilegrimsprest i Nidaros oppsummerer sine inntrykk og tanker fra  
 konferansen sammen med Halldis Prestegård, daglig leder Pilegrimssenter Dovrefjell

14.15  Slutt



“En pilegrimsvandring har en ekstra dimensjon 
ved seg. Den forener oss med mennesker 
som har levd før oss, som har vandret mot 
det samme målet – i håp og bønn, i fortvilelse 
eller takknemlighet. Det er dypt meningsfullt 
– og det minner oss om at vi alle er del av noe 
større enn oss selv. At vi står i en lengere linje 
enn våre egne liv.”

Sitatet er hentet fra Mette Marits hilsen til den  
Nasjonale Pilegrimskonferansen i 2019. 

Konferansen ønsker å løfte fram spørsmål og 
problemstillinger om hvordan vi møter pilegrimer og hva 
pilegrimsvandring gjør med de som vandrer. 

Vi er ulike aktører med hver våre oppgaver knyttet 
til pilegrimsleden og pilegrimsvandrerne. Sammen 
ønsker vi å gi dem en god vei å gå med rike opplevelser 
underveis - det klarer vi bare når vi står sammen - og 
løfter hverandre.

Charlotte Rørth
Konferansen hovedinnlegg. Charlotte 
Rørth er en dansk journalist og forfatter 
og har blant annet jobbet mye med 
reisereportasjer.  På en reise i Spania 
møtte hun Jesus. En opplevelse hun ble 
sterkt berørt av. Dette ble det både bok 
og podcast av og mye mer.

Synne Johanne Wollen
Synne Johanne Wollen er  
psykologspesialist som har jobbet på 
Modum bad med traumer og med  
mennesker i sårbare situasjoner. Hun er 
kjent fra TV2 God morgen Norge hvor 
hun fortalte fra egen vandring i 2020.

Olemic Thommesen
Thommesen var stortingsrepresentant for 
Oppland fra 2001 til 2021 og stortings- 
president fra 2013 til 2018. Fra 1994 til 
2001 var han leder av kulturproduksjons-
selskapet Kulturarrangement Lille- 
hammer, hvor han blant annet arbeidet 
med åpningen av pilegrimsleden og 
Pilegrimsvandring 97.

Tom B. Hansen, fra Danmark, Langvandrer 2022
Hans Morten Løvrød, direktør Nasjonalt Pilegrimssenter 
Steinar Grønn, Miljøfyrtårn-konsulent og kyrkjeverge i Sel
Erik Fenstad Langdalen, Budsjord Pilegrimsgården
Ole Erik Bjørnstadhaugen, Nasjonalparkriket Reiseliv
Hans-Jacob Dahl, forfatter av “Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim – en kulturhistorisk guide”
Einar Vegge, pilegrimsprest i Nidaros
Ingrid Aalbu Fokstugu, Vertskap på Fokstugu fjellstue, vararepresentant i styret for Pilegrimssenter Dovrefjell
Anna Runesson, Pilegrimssenter Oslo
Jane Dahl Sogn, Pilegrimssenter Granavollen
Per Gunnar Hagelien, Pilegrimssenter Dale-Gudbrand
Tone Kristin Stræte, Pilegrimssenter Hamar 
Toralf Neraas, Pilegrimssenter Trondheim 
Halldis Prestegård, Pilegrimssenter Dovrefjell

Bidragsytere

Velkommen til Dovrefjellkonferansen 2022 
Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell i samarbeid med pilegrimssentrene langs Gudbrandsdalsleden

Pilegrimssenter Dovrefjell, Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn   ·   dovrefjell@pilegrimssenter.no   ·   Tel: 911 43 651 

www.pilegrimsleden.no/regionale-pilegrimssenter/pilegrimssenter-dovrefjell


