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Langvandring 2022 
Pilegrimsleden 25 år 

Leden ble åpnet i 1997 av 
Kronprins Haakon etter en 
vandring fra Oslo - Trondheim. 
I år vil sentrene langs 
Gudbrandsdalsleden gjenta 
dette med en 
Jubileumsvandring fra 
15/6-28/7. Vandringen 
kommer til Dovre og Vollheim 
Camping den 8/7.  Vandrings-
plan og mer info finner du på 
www.pilegrimsleden.no under 
turforslag. Benytt anledningen 
til å bli med på hele eller deler 
av vandringen. En unik 
muligheten for å bli kjent med 
leden og til å vandre i 
pilegrimers fotspor mot 
Nidaros. 

Pilegrimens dag 
søndag 5.juni 

Lag et arrangement på 
Pilegrimens dag. Dagen 
markers årlig over hele landet 
den første søndagen i juni og 
innleder vandringssesongen.  

Dovrefjells-
konferansen 2022 

Fordi det er 25-års jubileum for 
Pilegrimsleden vil konferansen 
i år gå over 2 dager. Hold av 
20.-21. oktober.  Sted: Oppdal

Halldis Prestegård (57) 
Ny daglig leder på plass.

Da er jeg på plass. Påsken på Hjerkinn har vært fantastisk. 

Etter 2 uker med introduksjon og opplæring er jeg nå i gang. 
Jeg gleder meg veldig til å ta fatt og til sesongen begynner.  
 
I perioden 2.- 20. mai vil jeg kontakte overnattingsbedriftene, 
de fire kommunene og andre samarbeidspartnere på telefon 
for å si  hei, oppdatere kontaktinfo og starte opp samarbeidet. 
Denne og neste uke er jeg på studietur sammen med de andre 
senterlederne på Gudbrandsdalsleden og NPS Nasjonalt 
pilegrimssenter. 

Hans-Jacob Dahl blir takket av 2.mai på Oppdal. Ønsker du å 
sende en hilsen, kontakt styret v/Arnt Nerhoel (tlf 917 41160)

http://www.pilegrimsleden.no
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Fra årsmøtet 29/3-2022.

Nytt styre for 
Pilegrimssenter 
Dovrefjell 

Arnt Nerhoel, Oppdal,  
Styreleder,  tlf. 917 41 160 

Guri Ruste, Dovre 
Dovre kyrkjelege råd / 
Hageseter turisthytte 

Oda Landheim, Dovre 
Toftemo turiststasjon 

Ingrid Meslo, Rennebu 
Meslo gård 

Jan Inge Holm, Meldal 
Skogheim herberge 

Ingrid Aalbu Fokstugu, Dovre 
Fokstugu fjellstue 
 
  *****************

En reise som berører… 

Hva vil det si at en reise berører? 

Dette er noe av det jeg vil fokuserer på i tiden framover. 

• Er det et fotbad? 

• En kaffekopp på senga? 

• Menneskemøtene? 

• Historiefortellingene fra vertskapet? 

• Felles måltid? 

• Åpne kirker? 

• Stille rom? 

• Vakre blomster? 

• Å bli sett? 

Jeg tenker at det er alle de små gestene som pilegrimene 
opplever som gjør at reisen berører. Vertskapet spiller en 
særlig viktig rolle her. Hvert sted må finne sin unike ‘twist’ som 
berører. Hva berører deg? Hva blir du berørt av? Hva kan være 
spesialiteten ved mitt sted? 

Hvis du ikke er medlem av 
Pilegrimssenter Dovrefjell så 
er det nå en god anledning for 
å melde seg inn. Send en  
e-post så ordner jeg resten.  
Kun kr 400,- per år.

mailto:dovrefjell@pilegrimssenter.no

