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Årsmøte for 2022 
     22.mars 2023 

Sett av datoen!!!  
Møtet blir på Hjerkinn.  

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

Medlemskap koster kr 400,- 
Kontigent for 2023 sendes ut 
etter årsmøtet. 

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 -

Nytt år og tid for å oppdatere 
POI 

Mange pilegrimer er i full gang med å planlegge vandringen for 
2023. Da er det viktig at informasjonen på nett er oppdatert.  

Gå inn på https://pilegrimsleden.no/kart#gudbrandsdalsleden 
Finn din POI - sjekk informasjonen - gi beskjed om endringer 

 - Er prisene riktig? 
 - Har du nye tilbud? 
 - Ønsker du endringer i tekst og kanskje nytt bilde ? 

POI - Point of Interest

https://pilegrimsleden.no/kart#gudbrandsdalsleden
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Nasjonal pilegrims-konferansen 
16.-17.-mars 2023 
Tema er Børs og katedral. Konferansen er åpne for alle. Bli med om 
du har lyst på faglig påfyll og sosialt fellesskap.  
For påmelding: 
https://pilegrimsleden.no/nasjonal-pilegrimskonferanse 

Dovrefjellkonferansen 2023 
Konferansen blir i år 26.oktober.  Tema blir oppfølging av tema fra 
den nasjonale konferansen, men i regional setting. Hvordan kan 
bedriftene her øke sin verdiskapning og samtidig ta vare på det 
unike med pilegrimsvandringer. Arbeidstittel Gud og mammon.  

Dovrefjellmøtene 2023 
       12.april (sør) Hjerkinn   -    13.april (nord) Orkdalen 

Tema blir lokal mat, resursene vi har rundt oss, bærekraft og mye 
mer. Janne Solli, daglig leder ved Pilegrimssenter Stiklestad 
kommer for å holde innlegg. I 2010, ved etableringen av de 
regionale sentrene langs leden var hun direktør for daværende 
Direktoratet for naturforvaltning (DN). Vi gleder oss til å høre hva 
som var tankene bak satsningen den gang og hva hun tenker idag.  

  Bildet fra kontoret på Hjerkinn 8.februar kl 08:02 

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 Herberge 

Jan Inge Holm, Meldal 
Skogheim herberge 

   - * - 

Ingrid Aalbu Fokstugu, Dovre 
Fokstugu fjellstue 

Gode nyheter om framtida fra 
Forummøte i Oslo. Nasjonalt 
pilegrimssenter har fått grønt 
lys for å starte arbeidet med å 
fornye pilegrimsstrategien 
(2017-2037). Det betyr at vi nå 
får enda større mulighet til å 
påvirke retningen og 
aktiviteten framover.  Stor stas.
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