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RiHaTo - Pilegrimsfellesskapet Ringerike – Hadeland - Toten 

RiHaTo er en ideell og frivillig forening, stiftet 18. februar 2013. Foreningen skal etter sitt formål 
skape interesse for «vår kristne kulturarv, pilegrimsvandringer og tradisjoner, severdigheter, natur og 
kulturopplevelser knyttet til pilegrimsveiene» innenfor vestleden av Olavsveiene. Vi er registrert i 
Enhetsregisteret under org.nr. 912 214 540, og står tilsluttet Pilegrimsfellesskapet St. Olav, PSO, i 
Trondheim. Vi skal «samarbeide med pilegrimssatsingen i offentlig regi i Norge generelt og Pile-
grimssenter Granavollen spesielt». Uformelt kaller vi oss en venneforening for pilegrimssenteret. 

Aktiviteter 

2017 var et år med større aktivitet enn foregående år. Vi 
vandret over to dager 10. og 11. juni fra Kistefoss 
gjennom Jevnaker til Granavollen. På ettersommeren 1. – 
3. september arrangerte vi vandringer med base på 
Granavollen; dette var i samarbeid med PSO og med 
deltagere fra tre av våre søsterforeninger. Ellers har vi 
medvirket under en rekke dagsvandringer: På Toten 25. 
mai som endte opp med avdukingen av en pilegrimsstatue 
på Hoffsvangen, bygdevandringen med Haug menighet 18. 
juni, vandringer i tilknytning til Kristi Himmelfart og til 
Olsokfeiringen, statsrådbesøk i tilknytning til 20-

årsmarkering av leden i juli, «Pilegrimsretretten» gjennom våre bygder 7. – 9. august, vandring med 
en skoleklasse gjennom Hole 6. september og konfirmantvandring fra Nes til Tingelstad 19.oktober. 
Frimurerbrødre på Toten og Hadeland har fortsatt sine vandringer, og bygdekvinnelagene i Oppland 
har holdt vandringer langs leden. Foreningen var representert da tidligere styremedlem Lasse Gran 
markerte sin 70-årsdag 19. august, ved åpningen av ny led gjennom Vestfold 21. oktober, og ved 
avskjedsgudstjenesten for foreningens første leder Hans Erik Raustøl 29. november. 

Nytt av året var en dugnad for å holde utvidet åpningstid ved Pilegrimssenteret, som ikke hadde 
dekning for å ansette sommerbetjening. Dette ble løst dels ved et utstrakt samarbeid med 
betjeningen ved Åpen sommerkirke og dels ved en betydelig dugnadsinnsats fra RiHaTo: 11 av våre 
medlemmer hadde i alt 45 ettermiddagsvakter i perioden 1. juli til 15. august, og også på den 
tradisjonelle Bygdedagen 10. september. Vi medvirket, sammen med kirkens betjening, ved 
flyttingen av senteret til nye lokaler og med utdeling av materiell til kommunene for oppfrisking av 
ledens merking. Så har vi lært et nytt «ord»: POI – points 
of interest; vi har medvirket under ajourhold av kart-info 
om severdigheter langs leden. 

Et grovt overslag basert på notater ført gjennom året 
tilsier at 190-200 ulike personer har medvirket eller 
deltatt i våre vandringer, i støtteoppgaver for Pilegrims-
senteret og andre gjøremål. Innsatsen fordeler seg slik: 
20% organisasjonsarbeid, 40% aktivitet på Hadeland 
inkl. Pilegrimssenteret, 15% på hver av Ringerike og 
Toten, og 10% medvirkning under andres prosjekter.  

Granavollen og Pilegrimssenteret PSG 

2017 har vært et konsolideringsår for senteret etter tumultene forrige år. Senteret har nå sin 
administrative tilknytning til Kirkelig Fellesråd og Kirkevergen i Gran, og arbeider i et kollegialt 
fellesskap med den kirkelige betjening og da særlig ved Søsterkirkene. Senteret har hatt et eget 
Råd, et samarbeidsutvalg, for mange av de utallige aktørene som har sitt virke på Granavollen. 
Nasjonalt Pilegrimssenter ønsket ikke at denne ordningen skulle fortsette, slik at Rådet nå er lagt 
ned. Det er for tidlig å si om dette vil påvirke senterets drift, men vi i RiHaTo har mistet et verdifullt 
forum for informasjonsutveksling. 

Lunner og Jevnaker var ett prestegjeld; også 
vi vandrer langs den gamle «prestevegen» 

God oppslutning om bygdevandringen i 
Haug, her en stopp på Støalandet 
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Gran Kommune holder senterets lokaler. Ved starten av sesongen flyttet senteret fra Kommune-
huset til de gamle butikklokalene i Handelslagsbygningen. Lokalene er svært velegnet, men bygget 
bærer preg av manglende vedlikehold, særlig det tilstøtende kjøkkenet. Senteret og kirkene er 
«sjølforsynt» med toaletter, men toaletter for «generelle besøkende» på Granavollen har vært et ømt 
punkt. For å bidra til en midlertidig ordning har en gruppe personer fra Bygdekvinnelaget og 
RiHaTo stått for ukentlig renhold av toalettene i Kommunehuset. For denne innsatsen har vi 
mottatt 5000,- kroner fra Gran kommune.  

Foreningens og styrets arbeid 

Som vanlig i slike frivillige foreninger er styrets arbeid 
todelt: Vi må både finne ut hva vi ønsker av aktiviteter, og 
vi må stå for brorparten av innsatsen som trengs for 
gjennomføring. Heldigvis er det gledelig lett å finne folk 
som stiller opp ved ulike anledninger. 

Styret har bestått av Peder Gjerdrum (leder), Bitten 
Nesbakken (nestleder), Jacob Skogan (sekretær), Ellen 
Krageberg (kasserer) og Hans Erik Raustøl. 
Varamedlemmene Marit Tingelstad og Åse Ingeborg 
Råstad Velsand møter og deltar fast i styrets møter og øvrige arbeid. Styret har hatt 6 møter, hvorav 
et utvidet møte med dugnadshjelperne på senteret etter sesongavslutning; for øvrig er det holdt 
kontakt per e-mail og telefon.   

Valgkomitéen består av Olaf Nøkleby (leder), Lena Rós Matthiasdottir og Rune Meier. Revisor er Dag 
Sommerset. Egne komiteer har arbeidet med de ulike arrangementene. 

Representasjon hos andre. Lederen har deltatt på årsmøtet i moderforeningen, Pilegrimsfellesskapet 
St. Olav, holdt i Trondheim 22. og 23. april 2017.  Lederen Peder Gjerdrum var medlem og leder av 
Rådet for Pilegrimssenter Granavollen og deltok på en samling i regi av Nasjonalt pilegrimssenter 
18. - 19. september; rådet ble nedlagt i januar 2018. 

Medlemmer og økonomi 

Medlemstallet er stabilt, 30 betalende. I tillegg er det et tilsvarende antall «interessenter» som vi ser 
mer eller mindre regelmessig. Informasjon om arrangementer sendes ut ved e-mail til en liste med 
189 kontaktadresser; info legges også ut på Facebooksiden til PSG. 

Foreningen drives med en beskjeden økonomi. Egne aktiviteter utføres som frivillig innsats uten 
kostnad for foreningen. Årsoverskuddet ble på 2 tkr. og utgående bankbeholdningen er 11 tkr, se 
regnskapet. 

Planer for inneværende år 2018 

Styret håper å kunne gjennomføre et antall vandringer i egen regi og i samarbeid med Pilegrims-
senteret og andre. Vi vil prioritere kortere vandringer i eget distrikt. 

De regionale foreningene i Pilegrimsfellesskapet St. Olav, dvs. vi og våre 
søsterforeninger, har startet en diskusjon om fremtidig organisasjons-
modell for landsoverbygningen. Vi vil medvirke aktivt i denne prosessen. 

Samarbeidet med Pilegrimssenteret videreføres; etter nedleggelse av 
Rådet er det foreløpig ikke avklart hvilken retning dette vil ta.  

Styrets takk går til alle som har deltatt i og medvirket til våre 
arrangementer, til støttespillere og samarbeidspartnere - i håpet om at 
det er til gjensidig nytte og glede. En spesiell takk rettes til lederen ved 
PSG, Jane Dahl Sogn. 

---------- 
Godkjent av styret 6. februar 2018 

Opp fra Mjøsa med 
Hoffsvangen som mål 

Langs gamle gutuer 
over Hadeland 


