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 Langvandring 2022- 
AVLYST 

Jubileumsvandringen er dessverre 
avlyst grunnet for få påmeldte!  
Styret jobber med et alternativt 
opplegg fra Dovre - Trondheim. 

Hjekinndagen 2.juli 

Arrangement for alle aldre på 
Hjerkinn; Pil og bue, hester, mm.

Pilegrimsledens dag 
søndag 5.juni  

Det blir sesongåpning med  
vandring til minnesteinen etter 
middelalderkyrkja ved Vindøla.  
Oppmøte på Kyrkjebakken ved 
Lønset kyrkje rett etter messa, ca 
kl 12.30. Ca 2,5 km vandring.  
Ta med kaffekopp og niste.  

Arr: Pilegrimsutvalget i Oppdal

         Min første pilegrim… 

Marieke fra Nederland ble mitt første møte med en ekte pilegrim 
på vandring mot Trondheim.  Bildet er fra vårt gjensyn på 
Smegarden. 

Hun tok kontakt for å forhøre seg om forholdene og hvordan hun 
skulle ta seg videre. Da hadde hun kommet til Vollheim. Jeg traff 
henne første gang på Dovrefjell og vi fikk en god prat. Her er et 
utdrag fra lappen hun lot ligge igjen der vi møttes første gang.  

          «….Thank you again for your kindness and advice               
about the trail and about life in general ! …….» 
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Baggasjetransport 

Hjerkinn Fjellstue har påtatt seg å 
organisere bagasjetransport over 
Dovrefjell for pilegrimer i 2022. 
Det koster kr. 100,- per kolli, per 
strekning. Gjelder strekningen 
Dovre- Kongsvold.  

Stengte etapper! 

Vi holder 2 etapper stengt. Ny 
vurdering følger 4.juni. Gjelder:  
Budsjord - Fokstugu 
Kongsvoll - Ryphusan/Smegarden 
Oppdatering, se hjemmesiden 
for Pilegrimssenter Dovrefjell:  
https://pilegrimsleden.no/
regionale-pilegrimssenter/
pilegrimssenter-dovrefjell 

Hjemmesiden: 
Pilegrimsleden.no 

Alle POI’er (Point of Interest) skal 
nå være oppdatert. Oppfordrer 
alle til å gå inn for en ekstra sjekk 
av egne POI’er, No og ENG. Meld 
fra på e-post dersom du finner feil. 
 https://pilegrimsleden.no/
kart#gudbrandsdalsleden 

VIPPS  #752448 

Pilegrimssenter Dovrefjell har fått 
Vipps nummer. Nå blir det lettere å 
betale for Pilegrimspass og bøker.   

Dovrefjells-
konferansen 2022 

Vi er åpne for ønsker til tema og 
opplegg for konferansen som i år 
går over 2 dager, 20.-21. oktober. 

Medlem 2022 

Ikke medlem av Pilegrimssenter 
Dovrefjell ?  Kun kr 400,- per år. 
Send e-post så ordner jeg resten.

       Guideboka har kommet fra trykkeriet!

Pilegrimssenter Dovrefjell har skrevet og utgir nå en guide 
for Pilegrimsleden fra Dovre til Trondheim, de siste 250 km 
av leden. En pilegrim sa for et par år siden: 

"Vi trenger ikke guidebøker som i detalj forteller oss hvor 
leden går. Den er nå så godt merket at vi finner lett fram. Det 
vi ønsker oss i stedet er en guidebok som forteller oss hva vi 
ser og kan oppleve langs leden".
 
Vi har forsøkt å skrive den guideboka denne pilegrimen 
etterlyser. Boka vektlegger kulturminner og natur langs 
leden. Den er delt inn i 12 kapitler, fra kirke til kirke. Hvert 
kapittel beskriver kort strekningen, så kommer det små 
artikler om steder langs leden. Kapitlet avsluttes med 
informasjon om overnattingsstedene og et kart. Bakerst i 
boka er det noen lengre artikler om Olav den hellige, om 
pilegrimsvandring før og nå og om Pilegrimsleden som er 25 
år i 2022.  
Boka koster kr. 250,- i utsalg og kan kjøpes hos 
Pilegrimssenter Dovrefjell. Bestilling på e-post til: 
dovrefjell@pilegrimssenter.no 
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