
Dovrefjellkonferansen
Oppdal 21. oktober 2021

Et inspirerende og lærerikt møtested for alle  
aktører på Pilegrimsleden.

Året tema er: Frivilligheten i pilegrimsarbeidet.



I løpet av de siste 25 år har det vokst fram 
et stort pilegrimsarbeid i Norge. Noen vil si 
at dette arbeidet drives av det offentlige. 
Andre vil si at mye av dette arbeidet 
utføres av de frivillige. Begge deler er 
antakelig riktig, men hvordan er samar-
beidet og samvirket mellom det offentlige 
og det frivillige i pilegrimsarbeidet?

Frivilligheten har flere ansikt. Det er den 
organiserte frivilligheten gjennom 
Pilegrimsfelleskapet St. Olav og de under-
liggende lokale eller regionale pilegrims-
foreningene eller –fellesskapene. 
 Det er også de som rydder og merker 
pilegrimsledene, som regel ansatt av den 
lokale kommunen. Kirkens arbeid med 
åpne kirker hører inn under frivilligheten. 
Og selv om de tjener noen kroner på virk-
somheten, så er også overnattings- 
tilbudene langs pilegrimsledene frivillig 
for tilbyderne.

Velkommen til  
Dovrefjellkonferansen 2021

Pilegrimssenter Dovrefjell inviterer for 11. gang til Dovrefjellkonferansen - 
et inspirerende og lærerikt møtested for aktørene langs pilegrimsleden. 
I 2021 er Pilegrimsfellesskapet St. Olav medarrangør og temaet for 
konferansen er: Frivilligheten i pilegrimsarbeidet.

Torsdag 21. oktober 2021 
kl. 10.00 - 15.15 på Skifer hotell, Oppdal

Det offentlige pilegrimsarbeidet har også 
flere ansikt. Nasjonalt pilegrimssenter har et 
overordnet ansvar. De regionale pilegrims- 
sentrene har et regionalt ansvar. Kommunene 
har ansvar for rydding og merking og fylkes- 
kommunene har et ansvar for å støtte  
kommunene i arbeidet.

Konferansen ønsker å løfte fram spørsmål og 
problemstillinger som berører samvirket 
mellom frivilligheten og det offentlige 
pilegrimsarbeidet i Norge.

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

Velkommen til årets Dovrefjellkonferanse!

Arr: Pilegrimssenter Dovrefjell i samarbeid 
med Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

Program

09.30  Ankomst, registrering, kaffe.

10.00  Åpning av  Dovrefjellkonferansen 2021
  Haftor Skjelstad, styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell  
  og Tor Singsås, nestleder i Pilegrimsfellesskapet St. Olav.

10.20    Innlegg: Hvordan er pilegrimsarbeidet i Norge organisert. 
  Hans-Jacob Dahl     

10.30  Innlegg: Pilegrimsbevegelsen i vår tid.
  Hans-Erik Lindstöm

11.15  Pause 

11.30  Samtale: Frivilligheten i pilegrimsarbeidet sett fra mitt ståsted. 
  Samtale med fire frivillige som representerer overnatting, 
  ryddemannskap, åpne kirker og pilegrimsfelleskapene. 
  Samtalen ledes av Håkon Haugsbø. Deltakere: 
  Knut B. Hanssen – Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby. 
  Finn Nygård – ryddemannskap på Østerdalsleden. 
  Lars Erlend Kielland – åpne kirker. 
  Joar Fjelstad – overnatting Rennebu

12.30  Lunsj

13.30  Samtale: Salen får ordet – plenumssamtale.
  Samtalen ledes av Håkon Haugsbø. 

14.00  Pause 

14.15  Innlegg: Bladet Pilegrim i dag er kanskje eller kan bli det viktigste   
  limet i pilegrimsarbeidet i Norge. Hva må til for at det kan skje? 
  Vigdis Vormdal,  Pilegrimsfellesskapet St. Olav - medlem av 
  Nidarosutvalget, redaksjonen for Pilegrim i dag
  Haftor Skjelstad, styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell.

14.45  Avslutning: Frivillig Torgeir Gunleiksrud oppsummerer sine 
  inntrykk og tanker fra dagen.

15.00  Dagen avsluttes, senest 15.15.  
  Møteledere: Helene Selvik og Hans-Jacob Dahl   
 



Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Arrangeres med støtte fra: 

Påmelding til til: Pilegrimssenter Dovrefjell, 
dovrefjell@pilegrimssenter.no
Frist for påmelding: mandag 18. oktober.

Pris: egenandel kr. 450,- pr. person  
inkludert lunsj. Beløpet overføres 
konto 1503 17 24276,  
Pilegrimssenter Dovrefjell, 2661 Hjerkinn. 
Faktura sendes på forespørsel.

Årets bidragsytere

Håkon Haugsbø
Konferansen blir bygget opp rundt to samtaler. De ledes av 
Håkon Haugsbø, kjent fra NRK og Olavsfest.

Haftor Skjelstad
styreleder for Pilegrimssenter Dovrefjell

Tor Singsås 
nestleder i Pilegrimsfellesskapet St.Olav, 
tidligere biskop i Nidaros.

Hans-Jacob Dahl
Daglig leder, Pilegrimssenter Dovrefjell

Knut B. Hanssen 
Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, 
Lier. 

Finn Nygård 
Ryddemannskap Østerdalsleden. 

Lars Erlend Kielland 
Pilegrimsprest i Hamar bispedømme.

Joar Fjelstad 
Driver overnattingsstedet Nørgard Voll og 
er leder av Pilegrimsforeningen i Rennebu.

Vigdis Vormdal 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav - medlem av 
Nidarosutvalget, redaksjonen for  
Pilegrim i dag

Torgeir Gunleiksrud 
Frivillig i pilegrimsarbeidet, Melhus

Helene Selvik
Pilegrimsprest og leder av Pilegrimssenter 
Borgleden

Hans Erik Lindström
Konferansen hovedinnlegg. Hans Erik Lindström var tidligere  
pilegrimsprest ved Pilgrimscentrum i Vadstena. Han har vært og 
er en sentral skikkelse i framveksten av den moderne  
pilegrimsbevegelsen i Norden. Han har gitt oss pilegrimens syv 
nøkkelord, som brukes av mange under vandringen.


