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                                                                                                                 Tyristrand, 9. februar. 2018 
                                                                                                                              Sendt som epost. 

Pilegrimfellesskapet, St. Olav, 

v/Gunnar Prytz, 

AD. Årsmøteforslag. 

Forslaget ble sendt 31.12.2017 til vig-vor@online.no  som var den epostadressen som var oppgitt 
på deres hjemmeside. Roger Jensen har vært behjelpelig med å oppgi din adresse som den korrekte. 

Kopi av forslaget ble sendt RiHaTo og Pilegrimfellesskapet St.Hallvard fordi disse er hørings-
instanser. Det er min oppfatning at en hver forening basert på medlemskap kan behandle forslag fra 
et medlem som årsmøtesak. Et flertallsvedtak kan være et sterkt demokratisk ønske om at en region 

eller distrikt ønsker tilknytning til Olavsleden. Det er en naturlig saksgang at lokalforeningene 
behandler forslaget i forkant og at delegater fra disse foreninger medvirker til et flertalls vedtak på 
årsmøtet til Pilegrimfellesskapet St. Olav, Nidaros. Jeg har spesielt merket meg vedlegg 4, til   
årsmøtet 2010, hvor det i formålsparagrafen om målsetting § 2,1 er tilføyd nasjonalt.  Dette sammen 
med Google søk på Nasjonalt Pilegrimssenter ga klart svar på at de var overbyggingen for de lokale 
foreningene.  

Jeg er også  blitt oppmerksom på NPS som ble etablert i 2012 og underlagt Kulturdepartementet.  

Dette oppfatter  jeg som organet som endelige godkjenner de enkelte leder og kvalitetssikrer disse 
for nasjonal og internasjonal bruk, på grunnlag nasjonale ønsker som blir fremmet gjennom demo-
kratisk behandling i foreningene. Jeg er derfor noe overrasket over den usikkerhet som RiHaTo og 
Roger Jensen har til mitt årsmøteforslag. Jeg har forståelse for at et nytt tiltak kulturelt og 
økonomisk må forankres lokalt. 

 

Det hele startet i 2013 da kirkevergen for Bønsnes kirke i Hole spurte meg om det kunne tenkes at 

pilegrimmene kom sydfra over Tyristranden. Dette er historisk bekreftet. Jeg skrev så en artikkel i 
heftet Ringerike 2014 om spor etter middelalderveier. Iflg Snorre kom Olav Haraldsson til 
kongsgården i Hole, hvor hans mor var gift med Sigurd Syr i 1015. Som 1000 års minne ble det i 
uke 38 arrangert en stafett på 14 etapper på strekningen Sande i Vestfold til Helgelandsmoen i Hole.   
En av deltagerne var pensjonert sogneprest i Modum, Jon Mamen, som hadde dokumentert 
rideveien som Oslo biskopen Jens Nilssønn  brukte i 1595. Hans søster Sidsel var en aktiv frivillig 
som jobbet med en pilegrimsled fra Konnerud til Hellashytta og videre mot Røyken. Iflg 
hjemmesiden til Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard regner en med å få godkjent leden fram til Oslo i 
2019.   

Tilsvarede må det være tillatt å jobbe for en hovedled fra Larvik til Helgelandsmoen siden Danmark 
har etablert en led til Hirtshals. På lik linje med tilknyttingsleden fra Tjøme til Tønsberg vil jeg nå 
jobbe med å forankre arbeidet med en led fra Modum grense til Helgelandsmoen. 

Med vennlig hilsen   Kaare Fleten 


