
Konferansen starter kl 12:00 fredag 8. juni og avsluttes  

med kirkekaffe etter gudstjenesten søndag ca kl 13:00 

Påmelding på  Checkin.no:  

https://www.checkin.no/event/15609/nasjonal-
pilegrims-konferanse-2018 

Fult program: https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/sor-
hologaland/arbeidsomrader1/pilegrim/nasjonal-
pilegrimskonferanse-2018/  
 
Forespørsler  om konferansen:  
Pilegrimsprest Bernt Aanonsen,  
tlf 958 789 67  eller e-post: ba442@kirken.no 
 

Pris for konferansen og overnatting på dobbeltrom på Harstad Folke-
høgskole og alle måltid. Kr 3100 

Konferanse med måltider uten overnatting:  kr 1900 
 

Skolen har oppstillingsplass for campingvogn eller bil for kr 250 pr 
natt  med strøm og dusj 

St Olavsleia fra nord 

Slik kommer du deg til  Trondenes: 

Trondenes ligger 3,5 km fra Harstad sentrum. Som ligger 44 km fra 

Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Widerøe, SAS og Norwegian flyr til 

Evenes. Det går flybuss og vanlig rutebuss fra Evenes. 

Hurtigruta anløper Harstad hver morgen både fra sør og nord. 

Buss går daglig fra Bodø.  Hurtigbåt går fra Tromsø daglig.  

Lokal buss går fra Harstad sentrum til Trondenes og stopper utenfor 

skolen og ved kirka. 

Nasjonal Pilegrimskonferanse 2018 

På Trondenes, Harstad 8.-10. juni 2018 

 

Pilegrim i Nord 

Om kysthistorie, tradisjoner og folk  

  i pilegrimsleia mot Nidaros 

Kirkerådet-Nasjonalt Kirkelig Pilegrimsutvalg,  

Sør– og Nord Hålogaland Bispedømmer 

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/sor-hologaland/arbeidsomrader1/pilegrim/nasjonal-pilegrimskonferanse-2018/
https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/sor-hologaland/arbeidsomrader1/pilegrim/nasjonal-pilegrimskonferanse-2018/
https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/sor-hologaland/arbeidsomrader1/pilegrim/nasjonal-pilegrimskonferanse-2018/


Nasjonal Pilegrimskonferanse arrangeres på Trondenes 8.-10. juni 2018. 

Harstad Folkehøgskole, det historiske senteret og kirka på Trondenes vil 

danne ramme om konferansen. Vi ønsker å dele en spennende historie om 

pilegrimeriet og om det som har vært viktig her nord. I forelesninger vil vi bli 

tatt med til Roma sammen med pilegrimer fra Trondenes i år 1500. Vi får hø-

re om kirkebygging langs kysten i middelalderen, om Olavstradisjoner og om 

virkninga av reformasjonen i Nord langt fra København. Vi blir tatt med på 

Hans Nielsens hauges reise i Nord-Norge i 1803, jektefart og moderne pile-

grimsferder i båt.  

Og vi skal selv være pilegrimer i nord: det blir salmekveld med nord-norske 

salmediktere: Petter Dass, Elias Blix med flere. Vi skal på pilegrimstur på 

Trondenes med Snorre i hånd. Og det blir det festpilegrimsgudstjeneste med 

biskopen i Nord– Hålogaland Olav Øygard og flere!   

Disse blir også med: 

Sigrun Høgetveit Berg, fra universitetet i Tromsø, har skrevet doktorav-

handling om Trondenes i overgangstida mellom middelalder og ny tid som 

Luthersk kirke og land og tar oss med inn i en spenningens tid. 

Gunnar Danbolt, professor i europeisk kunsthistorie ved Universitetet i Ber-

gen. Han er en aktiv formidler som har spredd kunnskap om kunst og kunst-

problemer, blant annet i NRK P2s radioprogram Kunstreisen.  
 

Øystein Ekroll, fra Nidarosdomen Restaurerings arbeider, har skrevet flere 

bøker om våre middelalderkirker og om Nidarosdomen. Han vil ta oss med 

langs kysten vår og se på Olavskult og utsmykning, tradisjoner og legender! 

Oscar Berg, konservator fra Nordlandsmuseet, vil fortelle om fisk, rikdom og 

jekteleia som bandt hele kysten sammen og var pilegrimsleia mot Nidaros.  

Linda Haukland, stipendiat ved Nord Universitetet i Bodø, vil ta oss med på 

Hans Nielsen Hauges reise i Nordland i 1803. Det var ei pilegrimsreise som 

fikk stor betydning for landsdelen. Og den blir også tema i et av seminarene 

Eivind Luthen fra Pilegrimsfellesskapet St Jakob vil fortelle om bygginga av 

Klåsta-skipet og drømmen om å seile i pilegrim i nord og etterpå til det hellige 

land! 

Pilegrims felleskapet St Olav holder seminar om vertskap og pilegrims-

mottak 

Har du noen gang ønsket å oppleve Trondenes kirkested så er dette en god 

mulighet. Vi tilbyr rimelig overnatting i dobbeltrom på Harstad Folkehøg-

skole og et rikt program for å oppleve dette betydningsfulle historiske sted i 

en pilegrimskontekst. 

Fredag 8. juni 

12:00  Åpning av konferansen i  Trondenes kirke 

Avdelingsdirektør  Paul Erik Wirgenes  

  og domprost  Ragnhild Jepsen  

Øystein Ekroll: Olavs tradisjonar, langs leia til Nidaros. 

14:00  Lunsj 

14:45 Sigrun Høgetveit Berg:   

 «Pilegrimar frå Trondenes til Roma i år 1500»  

16:00 Gunnar Danbolt: Kirkekunstens og kirkerommets 
religiøse betydning for pilegrimer i før og nå. 
17:00 Besøk på Trondenes historiske senter.  

19:00  Middag 

21:00 Møte med Trondenes kirke 
 

Lørdag 9. juni 

09:00  Morgenbønn i Trondenes kirke 

09:45  Oscar Berg: Leia som binder oss sammen.  

10:45 Sigrun Høgetveit Berg: «Valfart, fromheit og  
  liturgi i nord etter kongens nye religion» 
12:00 Lunsj 

13:00 Linda Haukland: Hans Nielsen Hauges reise i  
    Nordlandene 1803  
14:00-15:15 Seminarer:  
Om kirkebygging i middelalderen og om Klåstadskipet 

15:30-16:45 Seminarer: 

Om H.N. Hauge og sosialrevolusjon, om pilegrimsarbeid i skole/

kirke samarbeid og trosopplæring og om å motta pilegrimer 

17:00   Middag  

19:00 Salmekveld i nord  

 med Dass, Blix, Hansen og Stangnes 

23:00 Midnattsbønn 
 

Søndag 10. juni 

  

09:30 Pilegrimsvandring med Snorre på Trondenes 

11:00 Pilegrimsgudstjeneste  

 v/biskop Olav Øygard m flere 

12:30 Kirkekaffe/lunsj/avslutning 


