NASJONAL
PILEGRIMSKONFERANSE
2022
PROGRAM
NIDAROSDOMEN OG ERKEBISPEGÅRDEN
24. OG 25. MARS 2022
Nasjonalt pilegrimssenter gjentar suksessen, og inviterer til Nasjonal Pilegrimskonferanse i
Nidarosdomen og Erkebispegården 24. og 25. mars 2022. Sammen skal vi la oss inspirere og motivere
til å skape et bærekraftig og godt tilbud for pilegrimer i årene som kommer.
Den Nasjonale Pilegrimskonferansen ønsker å samle alle som har interesse for-, og arbeider med pilegrimstematikk og pilegrimsleder.
Sammen skal vi skape en arena for inspirasjon, dialog, samarbeid og utvikling. Årets tema er bærekraft og frivillighet, to viktige
områder i pilegrimsarbeidet. I tillegg skal starte feiringen av pilegrimsledens 25 års jubileum. Foredragsholdere fra inn og utland tar
oss med på motiverende og utviklende foredrag. Kulturministeren åpner konferansen og deler ut Pilegrimspisen for 2022.
I tillegg til det offisielle programmet, vil leverandører og samarbeidspartnere sette opp en pilegrimscamp i Borggården. Her vil du
finne inspirasjon til ulike leirplasser, mulige overnattingsløsninger, merking, skilting og andre infrastrukturtiltak på leden. PS: Det blir
også bålpanne og kaffe;)
Velkommen til Trondheim og Nidarosdomen!

PROGRAM 24. MARS
DAG 1

11.00

PILEGRIMSMESSE I NIDAROSDOMEN

12.00

REGISTRERING OG LUNSJ I ØYSTEINSALEN I ERKEBISPEGÅRDEN

13.00-15.00

ÅPNING KONFERANSE
Åpningstale
Åp
ningstale v/Gry Haugsbakken, Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet
Pilegrimen Moddis reise sommeren 2021 v/artist Pål Moddi Knutsen
Pilegrimsleden; tilbakeblikk og framblikk v/Jostein Løvdal, Riksantikvaren
Pilegrim i et folkehelseperspektiv v/Nanna Jørgensen, Høgskulen i Volda

15.00-15.30

KAFFEPAUSE OG MINGLING

15.30-17.00

TEMA BÆREKRAFT
Europeiske kulturruter som bærekraftig reiseliv v/Dr. Nick Neumov,
ekstern ekspert, European Institute of Cultural Routes
Turisme og bærekraft i Lofoten v/Line Samuelsen, Reiselivsdirektør i Lofoten
Bærekraftsanalyse Gudbrandsdalsleden v/Mattias Jansson, Nasjonalt pilegrimssenter

17.00-18.00

VALGFRIE AKTIVITETER
Vi byr på unike opplevelser. Mer info på neste side.

19.00

FESTMIDDAG I HERRESALEN I ERKEBISPEGÅRDEN
Egen påmelding.

PROGRAM 25. MARS
DAG 2

08.30-09.00

KAFFE OG MINGLING

09.00-10.30

TEMA FRIVILLIGHET
Åpningsforedrag om frivillighet v/Sven Mollekleiv, «senior vice president»
for samfunnskontakt og sosialt ansvar i DNV GL
Panelsamtale ledet av Ragnhild Jebsen m/Guro Vistad (Nasjonalt Pilegrimssenter
og Røde Kors), Petter Myhr (Olavsfest), Kari Margrethe Hoel (Kirkens Bymisjon)

10.30 - 11.00 KAFFEPAUSE OG MINGLING
11.00 - 12.30 TEMA VEIEN VIDERE
Eidsivatinget 1022-2022 v/presentasjon av årets 1000-årssted
En levende landsbygd v/Jerry Engström, turistentreprenør og inspirator
Oppsummering og avslutning v/Hans Morten Løvrød, Nasjonalt Pilegrimssenter

12.30

LUNSJ

13.30

VALGFRIE AKTIVITETER
Vi byr på unike opplevelser
Etter endt dagsprogram begge dager vil det være mulig å delta på unike omvisninger.
> Vandring i Nidarosdomens hemmelige rom. > Omvisning i Klemenskirken hvor kisten
til Olav den hellige (Olavsskrinet) skal ha blitt plassert 3. august 1031. > Besøk i de ulike 		
verkstedene i Bygghytta ved Nidarosdomen hvor ulike håndverkere jobber med restaureringen
av Nidarosdomen.

Mer info om aktivitetene og link til påmelding vil deles på vår
nettside pilegrimsleden.no og på Facebook, en uke før konferansen.
Det vil være begrenset antall plasser og påmelding er gratis.

BIDRAGSYTERE

GRY HAUGSBAKKEN

SVEN MOLLEKLEIV

DR. NICK NEUMOV

JERRY ENGSTRÖM

Statssekretær i Kultur- og
likestillingsdepartementet, åpner
Nasjonal Pilegrimskonferanse i
Erkebispegården.

Tidligere generalsekretær og
president i Norges Røde Kors,
og styreleder i Frivillighet Norge.
Sven vil holde foredrag om
frivillighet.

Er tilknyttet instituttet for
Europeiske Kulturruter i Luxenburg,
som ekstern ekspert for evalueringer
og anbefalinger knyttet til
godkjenning av ruter. Nick snakker
om Europeiske kulturruter som
bærekraftig reiseliv.

En av Skandinavias mest talentfulle
entreprenører innen turisme. Jerry
vil dele sine beste tips for
suksessfull stedsmarkedsføring.

RAGNHILD JEBSEN

PÅL MODDI KNUDSEN

JOSTEIN LØVDAL

NANNA JØRGENSEN

Domprost i Nidaros Domkirke.
Ragnhild vil lede konferansens
panelsamtale med tema frivillighet.

Musiker, artist og forfatter. Moddi
vil fortelle om sin pilegrimsvandring
fra Oslo til Trondheim sommeren
2021 - alene med gitaren.

Leder for seksjon for internasjonalt
samarbeid og verdensarv hos
Riksantikvaren. Tidligere jobbet
han med pilegrimsleden, og vil
holde foredrag om utviklingen i
pilegrimssatsningen med historiske
tilbakeblikk.

Ferdigstiller nå sin doktorgrad i
helsevitenskap ved Høgskulen i Volda.
Nanna ivrer for å få helse-myndighetene
til å anerkjenne helseeffektene av
pilegrimsvandring.

LINE SAMUELSEN

HANS MORTEN LØVRØD

MATTIAS JANSSON

Reiselivssjef i Destinasjon
Lofoten. Line deler sine refleksjoner
og erfaringer om turisme og
bærekraft.

Leder for Nasjonalt pilegrimssenter
og konferansier for konferansen.
Sommeren 2021 gikk han
Gudbrandsdalsleden fra Oslo til
Trondheim, en tur som ga han
mange gode opplevelser og
verdifull erfaring.

Seniorrådgiver ved Nasjonalt
pilegrimssenter. Mattias vil dele
betraktninger og funn fra sin
masteroppgave «Bærekraftig
utvikling av Pilegrimsleden».

Nasjonalt pilegrimssenter
Bispegata 11
7012 Trondheim

E-post: post@pilegrimsleden.no
Tel:
73 89 08 00
web:
pilegrimsleden.no

I år er det 25 år siden
Pilegrimsleden ble offisielt
åpnet av HKH Kronprins Håkon
i 1997, og 10 år siden Nasjonalt
pilegrimssenter ble etablert. Dette
skal vi markere på konferansen
og andre arrangementer
utover i 2022.

