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VELKOMMEN TIL TØNSBERG!

Vestfold er igjen på pilegrimskartet. Gamle fotefar er gått opp på ny for å finne en farbar vei videre. 
Dette samler oss i Tønsberg hvor biskop Jan Otto Myrseth og Kirkerådet ved Nasjonalt kirkelig 
pilegrimsutvalg er vertskap  for Nasjonal pilegrimskonferanse 2019.

Peregrinus betyr å kjenne slektskap med mennesker vi ikke kjenner. Mennesker i bevegelse møtes 
og finner sammen. Slik er det her også.

Representanter for kirke og kulturliv bringer med seg ulike perspektiver av historisk og aktuell 
karakter. Som pilegrimer søker vi bakover for å bli kjent med veiene som ligger foran oss.

Impulsene kom utenfra. De som dro ut var gjerne litt annerledes da de kom tilbake. Land og folk 
var i en brytningstid der evnen til å åpne seg for det fremmede og den fremmede var avgjørende. 
Tusen år senere kjenner vi på mange av de samme utfordringene. 

Pilegrimen er bilde på oss alle. På ukjente stier i møte med ukjente mennesker lærer pilegrimen 
oss å se verdien av nye steder og nye skikker og tradisjoner. For pilegrimen er hvert fremmed 
land et hjemland og hvert medmenneske en søster eller bror. Pilegrimsveiene knytter mennesker 
sammen.

Vi som er arrangører har lagt oss i selen for å aktualisere dette, og dagene i Tønsberg kommer til 
å inneholde mye. 

Å gå gjør noe med oss, og 
pilegrimsvandringer er på vei til 
å bli et stort fenomen i Norge.

Programmet har bl.a. følgende på menyen: 
Vi får høre sokneprest i Tønsberg domkirke, Jan Terje Christoffersen som har ledet årlige pilegrim-
skonferanser i Tønsberg siden tusenårskiftet og Roger Jensen fra Regionalt pilegrimssenter i 
Oslo. De siste årene har Vestfold fylkeskommune og Tunsberg bispedømme vært sentrale aktører 
på feltet. I 2019 gir medarbeidere fra Haugar Kunstmuseum, Slottsfjellmuséet og Universitetet 
i Sørøst-Norge viktige bidrag til å forstå hva pilegrimsfenomenet representerer. Tone Lyngstad 
Nyaas på Haugar kuraterer utstillingen Metaphysica på Haugar og samtidskunstprosjektet Peregri-
nus i utvalgte kirker langs leden. Konservator Cecilia Gustavsen på Slottsfjellmuséet presenterer 
utstillingen, Sanctus - Jakten på det hellige blant generasjoner før oss. Med In Transit - No Borders 
lar Tollef Thorsnes oss gjenkjenne pilegrimen blant vår tids flyktninger. Pilegrim handler både om å 
søke og bli oppsøkt. Eivind Luthen fra Tønsberg tegnet på mange måter pilegrimskartet på nytt for 
oss da han skrev sine første pilegrimsbøker tidlig på 90-tallet. Han inviterer til nattlig byvandring. 
Og vi låner øre til sogneprest i Borre, Carl Ove Fæster og rådgiver og arkeolog Cathrine Stangebye 
Engebretsen ved Kulturarv, Vestfold fylkeskommune.

Middelalderkirkene i Fon og Borre er stoppesteder underveis inntil konferansen avrundes med 
lørdagens kulturaften i klosterruinene i biblioteket med innslag av Einar Vegge og visesangeren 
Trygve Skaug og pilegrimsgudstjeneste i Tønsberg domkirke søndag kl. 11.00 med biskop Jan 
Otto Myrseth m.fl.

I konferansens ånd er vi da alle litt annerledes enn da vi kom.

Pilegrimen er bilde på oss alle. På ukjente stier i møte 

med ukjente mennesker lærer pilegrimen oss å se verdien 

av nye steder og nye skikker og tradisjoner. 
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PROGRAM LØRDAG 31. AUG
Kl. 09.00 Avreise fra Hotell Klubben til Fon middelalderkirke (buss)

Kl. 09.30 MORGENORD. Kirkefagsjef Michael Onsrud hilser.

Kl. 09.40 VANDRING. Diakon i Re, Ole Hafell, innleder om vandringen vi skal gå. 

Kl. 09.45 2 km vandring på lokal pilegrimsled fra Fon kirke 
 til Tollef Thorsnes´ atealier på Solberg (uten værforbehold).

Kl. 10.30 UTSTILLING. Tollef Thorsnes – visuell kunstner og dosent ved 
 Universitetet i Sør-Øst Norge presenterer pilegrimsprosjektet
  «In Transit – No Borders» 

Kl. 11.40 LUNSJ på Solberg  

Kl. 12.20 Avreise fra Solberg til Borre (buss) 

Kl. 13.15 VANDRING gjennom Borreparken til Borre prestegård.

Kl. 13.45 Forfriskninger i prestegårdshagen.

Kl. 14.15 Avgang til Borre kirke.

Kl. 14.30 FOREDRAG. Pilegrimsleden i Vestfold som kulturhistorie. 
 Cathrine Stangebye Engebretsen, Vestfold fylkeskommune.

Kl. 15.00 FOREDRAG. Borre kirke som pilegrimsmål før og nå. 
 Sokneprest Carl Ove Fæster

Kl. 15.35 Avreise med buss fra Borre til Tønsberg 

Kl. 16.30 MIDDAG på Hotell Klubben

Kl. 19.00 KULTURAFTEN med pilegrimstematikk i kirkeruinene på Tønsberg 
 og Færder litteraturhusbibiliotek med Einar Vegge og visesangeren 
 Trygve Skaug

Kl. 20.45 BYVANDRING i augustkvelden på historiske tufter. Ved Eivind Luthen.
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LØRDAG 19.00 KULTURAFTEN
Einar Vegge 

Pilegrimsprest i Nidaros
Trygve Skaug

Poet og visesanger
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Kl. 12.00 LUNSJ. Quality Hotel Klubben i Tønsberg.

Kl. 13.00 VELKOMST & ÅPNING ved biskop og repr. fra Kirkerådet.

Kl. 13.15 INNLEDNINGSFOREDRAG. «Hefra til verdens ende» 
 v/sokneprest Jan Terje Christoffersen, Tønsberg domkirke. 

Kl. 13.45 PUSTEROM. Sol og Vestfoldluft. 

Kl. 14.00 INTERVJU med leder av Pilegrimsfellesskapene, St Jakob og St.Olav. 

Kl. 14.15 PILEGRIMSFOREDRAG v/leder av pilegrimssenteret i Oslo, Roger Jensen

Kl. 14.55 Avgang til Haugar Vestfold Kunstmuseum   

Kl. 15.15 UTSTILLING. Kurator Tone Lyngstad Nyaas presenterer utstillingen «Metaphysica» 

Kl. 16.45 Avgang til Slottsfjellmuseet

Kl. 17.00 OMVISNING og foredrag på Slottsfjellmuseet v/konservator Cecilia Gustavsen 
 om utstillingen «Jakten på det hellige - Sanctus».

Kl. 18.30 MIDDAG. Slottsfjellmuseet.

Kl. 20.00 AFTENBØNN. Liturgisk avslutning i Tønsberg domkirke.  

Metafysica er en utstilling med norske og internasjonale kunstnere som vises på Haugar Kunstmuseum høsten 
2019. Mønstringen vil fokusere på hvordan kunstfeltet viser til en arkeologisk utforskning av ulike religiøse sym-
boler og trosforestillinger. Utstillingens spenningsfelt handler om hvordan de ulike verk går i dialog med den 
metafysiske, religiøse arven og ut fra dette materialet perspektiverer nye samtidsrelevante problemstillinger. 
Hvordan speiles, problematiseres og frigjøres tendensene innenfor nye spirituelle retninger eller de ulike verdens-
religionenes ikonografi i samtidskunstens billedspråk? I samarbeid med Haugar Kunstmuseum vil fire kirker i 
regionen bli anvendt som satellitter i utstillingen der kunstnerne kan installere sine verk i samarbeid med kuratoren 
for utstillingen. Kirkens skjulte rom vil bli tatt i bruk og under utstillingsperioden vil vi arrangere kunstnersamtaler, 
foredrag, performance og konserter som problematiserer og viderefører utstillingens tematikk.   

Utstillingen “Sanctus” tar utgangspunkt i at det katolsk religiøse livet i Vestfold i middelalderen har vært betydelig. 
Tønsberg huset seks kirker og to klostre samt ett hospital, og Vestfold fylke har fremdeles landets største tetthet av 
middelalderkirker. Munker og pilegrimer har vært synlige i bybildet og det har ganske sikkert vært folkeliv tilknyttet 
kristne høytidsdager og gudstjenester. Utstillingen tar sikte på å presentere viktige elementer ved det kristne livet 
i Vestfold gjennom fokus på det hellige. Fenomener som kirke- og klosterliv, pilegrimsfart, korstog og overgang fra 
norrøn gudetro til kristendom vil være viktige tema. Utstillingen vil aktualiseres ved å stille spørsmål ved dagens 
trosforestillinger og hva som er hellig i dag. 

PROGRAM FREDAG 30. AUG

FREDAG 13.00 VELKOMST & ÅPNING 
ved biskop Jan Otto Myrseth m.fl.

PÅMELDING:
Påmelding er bindende og skjer fortløpende på Checkin.no. Se påmeldingsfrist 1. april for garanti 
på rom og priser. Ved avmelding må sykemelding fremlegges. Det gis en delvis refusjon dersom 
reiseforsikring ikke dekker dette. 
Konferanseavgiften er kr. 2100,- i tillegg kommer overnatting på hotell, vandrerhjem eller privat.
For detaljert påmeldingsinformasjon gå til linken under.  

Klikk her for påmelding.

FOR MER INFORMASJON:
www.kirken.no/kultur

PROGRAM SØNDAG 1. SEPT
 Frokost og utsjekking.

Kl. 09.30 MORGENVANDRING på «gamle stier». 
 Pilegrimsvandring til bynære helligsteder. Ved Ole Hafell og Eli Fjose. 

Kl. 11.00 PILEGRIMSGUDSTJENESTE i Tønsberg domkirke. 
 Biskop Jan Otto Myrseth m.fl. deltar.

kl. 12.15 Kirkekaffe / Hjemreise

STED:
Det er lett å komme seg til Tønsberg med både tog, buss og fly. Fra Torp flyplass går det tog 
direkte inn til jernbanestasjonen og det er kun 5 minutter å gå til våre to overnattingsalternativ.

Tønsberg vandrerhjem
Tønsberg vandrerhjem ligger koselig til rett ved Slottsfjellet og her har vi booket hele stedet 
fram til 1. april. Vandrerhjemmet tilbyr flersengsrom med grei standard og skulle passe godt 
til pilegrimsvandrere. Inkludert i prisen er håndklær, sengetøy og frokost.

Hotell Klubben
Hotell Klubben ligger rett ved brygga og domkirken i Tønsberg og en del av programmet og
flere av fellesmåltidene vil finne sted her.

Konferansen er støttet av Opplysningsvesenets fond 
og Vestfold fylkeskommune

 

https://www.checkin.no/event/17464/nasjonal-pilgrimskonferanse-2019

