
 
Velkommen til åpningsseminar for Bergen regionale pilegrimssenter i auditoriet på 

Bryggens Museum lørdag 05.09.20 kl. 10.00! 

I forbindelse med markering av oppstart Bergen regionale pilegrimssenter lørdag 05.09. kl. 15.00, 
inviterer Bymuseet i Bergen, Bergen regionale pilegrimssenter og Bjørgvin bispedøme til 
oppstartsseminar samme dag på Bryggens Museum (auditoriet). kl. 10.00-13.00. 
  
Av programmet kan vi nevne:  
 
 Direktør Marianne L. Nielsen i Bymuseet ønsker velkommen. Introduserer nytilsatt leder for 
pilgrimssenteret, Lauritz Haarr. 
  
Kystpilegrimsleia –  prolog  - ved middelalderarkeolog Alf Tore Hommedal            
Kystpilegrimsleia - beskrivelse med nøkkelsteder -seniorrådgiver Tor Titlestad, Vestland 
fylkeskommune og seniorrådgiver Ragna Sofie Grung Moe, Bjørgvin bispedøme 
  
Pilegrimssituasjonen i internasjonalt perspektiv                                   
professor emerita Lisbeth Mikaelsson                            
  
Pilegrimssituasjonen i Norge og Kystpilegrimsleia spesielt 
Hans Morten Løvrød, daglig leder Nasjonalt pilegrimssenter                   
Per Morten Ekerhovd, direktør for kultur, idrett og inkludering, Vestland fylke    
                                             
Sunnivaleia:      Rik på velsignelser og utfordringer                         
                                               Intervju med Kari Leine Balog, pilegrimsprest        
   
Sankta Sunniva – vestlandsikon og rik kilde til inspirasjon             
                                               Katolikk Ragnhild Aadland Høen        - video              
                                               Fylkesskald Anna Elisa Tryti , prosjektdirektør Vestland 
fylkeskommune                                                                          
  
Hilsen og oppmoding fra Margun Pettersen – Kystpilegrimsleia sin mor – video 
                                                                                                                                                                                  
Pilegrimsbyen Bergen – Bergen regionale pilegrimssenter                      
Historikk og framtidsplaner – gode råd 
Samtale mellom ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo - byråd for kultur, mangfold og miljø, Katrine 
Nødtvedt – representant for Vestland fylkeskommune. 
Moderator: daglig leder Hans Morten Løvrød, Nasjonalt pilegrimssenter 
  
Møteleder: Ragna Sofie Grung Moe 
 
 
Det er få som får plass i salen pga. korona, så vi ber om at dere i utgangspunktet kan velge ut en 
representant for hver organisasjon. Seminaret vil bli strømmet direkte. 
  
Kaffe/te før åpning (dørene åpnes kl. 09.30) og i pausen, og dessuten vil det bli servert mat og drikke 
når seminaret er slutt. 
  
Påmelding via Hoopla. 



 
Vennlig hilsen 
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