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Årsmøte 
23.mars 2023 

Vi har fått mange nye 
medlemmer i løpet av det siste 
året. Det er svært gledelig. Alle 
nye er svært velkommne. 
Innkalling til årsmøtet sendes ut 
senest 1 mnd før. 

Medlemskap koster kr 400,- Det 
er fortsatt mulig å melde seg 
inn. Send en  
e-post så ordner jeg resten.  

Dovrefjellmøtene 
2023 

Vi samler alle aktørene for felles 
inspirasjon og kick-off før 
sesongstart.  

12.april - Sør (Hjerkinn) 
13.april  - Nord (Orkdalen) 

Pilegrimens dag - 
søndag 4.juni  

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

Pilegrimssenter 
Dovrefjell  

- der fjell og himmel møtes -

     Julehilsen fra Dovrefjell 
«Her kommer vinter’n, her kommer den kalde fine tida, her kommer 
vinter’n, endelig fred å få…». Bildet er tatt ved Hjerkinndammen, 
like ved Pilegrimsleden, og viser hvor fantastisk flott det er langs 
leden gjennom alle årstider. Noen har lansert at de vil utvide 
sesongen, med åpent lengre utover høsten?, og jeg tenker hvorfor 
ikke? God informasjon og gode klær er det eneste som trengs!

Dette første året mitt har vært lærerikt, interessant, spennende, 
intenst, aktivt, utfordrende, givende og fantastisk moro. Jeg vil 
herved få takke alle sammen for samarbeidet i året som har gått og 
ønske hver og en, en fredelig julehøgtid og et spennende nytt år. 
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Dovrefjellkonferansen 2022 
Et av høydepunktene under konferansen. Erik Langdalen fra Budsjord 
bidro med et veldig interessant foredrag om pilegrimsherberger sin 
betydning for lokalsamfunnet. Et herberge skaper arbeidsplasser, 
kjøper tjenester og bruker de lokale butikkene.

Gode kollegaer langs Gudbrandsdalsleden, fv. Jane Dahl Sogn, 
Granavollen, Anna Runesson, Oslo, Tone Stræte, Hamar, Per Gunnar 
Hagelien, Dale-Gudbrand og th. for meg, Toralf Neraas, Trondheim. 

Alle bidro og alle leverte. Det ble en konferanse med mange flotte 
menneskemøter, interessante diskusjoner og fine opplevelser.

Styret for 
Pilegrimssenter 
Dovrefjell  

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

Guri Ruste, Dovre 
Hageseter turisthytte 

Oda Landheim, Dovre 
Toftemo turiststasjon 

Ingrid Meslo, Rennebu 
Meslo gård 

Jan Inge Holm, Meldal 
Skogheim herberge 

Ingrid Aalbu Fokstugu, Dovre 
Fokstugu fjellstue 
 
    - * -  

Fra stiftsdagene i Nidaros.  
Viste du at Biskop Herborg 
stortrives på Dovrefjell?. 
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