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TUNSBERG-LEDEN
OG
DENS BRUKERE
HELDAGSEMINAR TORSDAG 4. APRIL kl. 10-17
VILLA MØLLEBAKKEN, St. Olavs gate 6, TØNSBERG

www.villamollebakken.no
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og Tunsbergledens venner
inviterer til heldagsseminar i anledning av at pilegrimsveien mellom Oslo og Larvik
«Tunsbergleden» nå snart er ferdig.
Arbeidet med pilegrimsveien mellom Oslo og Larvik og nå med ønsket om fremtidig forlengelse til
Mølen, Nesjar og Helgeroa, har pågått i mange år. Vestfold fylkeskommune og de ulike kommuner
er nå i sluttfasen av sitt arbeid med å fastlegge og merke pilegrimsleden Oslo - Larvik.
Denne etappen skal inngå i de nasjonale St. Olavveier til Trondheim.
En pilegrimsled er mye mer enn bare den fysiske merkingen.
Det er folket som vandrer - som gjør pilegrimsveien til levende kultur.
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har lang erfaring i opprettelse og arbeid med leder i Norge og utlandet.
Tunsbergledens venner er et nytt initiativ for å samle folk med interesse for Tunsbergleden nå i
etablering- og startfasen slik at flest mulig kan bli kjent med pilegrimsveien, delta og bruke den videre.
Vi har invitert fagfolk til foredrag, og i tillegg ønsker vi å samle interesserte på og langs leden slik at
dens brukere også kan komme inn i sluttfasen av arbeidet med sine tanker og bidrag.
At pilegrimsveien forankres i dens ulike brukere og folk bosatt langs leden, mener vi er en forutsetning
for sikre en levende pilegrimskultur.
Seminaret arrangeres i samarbeid med
Vestfold fylkeskommune og Pilegrimssenter Oslo

Tunsbergledens
venner
Nesjar-Larvik-Oslo

Pga. planlegging av lunsj og nok sitteplasser, er det nødvendig
med påmelding til: tunsbergledensvenner@outlook.com
Seminaret er gratis. Hvis du vil ha lunsj, si fra og gi gjerne en
mynt eller to til vår pilegrimskasse. Frivillig.
For informasjon se også:
Facebook: https://www.facebook.com/tunsbergledensvenner
og
Pilegrimsfellesskapet St.Jakob ved Eivind Luthen:
www.pilegrim.no
Her finner du Pilegrimsfellesskapet St. Jakobs forslag til leden
på et googlemap (Se under pilegrimsvandringer i Norge 
Tunsbergleden og Nesjarleden)
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16EbUCbFCLTE
wGKwj74RNNLxzzV6U_iPw
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PROGRAM FOR DAGEN
9.30

10.00

Ankomst. Kaffe te frukt

Ellen Eriksen. Leder av hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i Vestfold fylkeskommune : Åpning
Eivind Luthen. Pilegrimsfellesskapet St Jakob: Åpning
Einar Erlingsen. Styreformann i Oseberg Vikingarv.
«Noen refleksjoner fra pilegrimsvandringen Oslo - Tønsberg sommeren 1999.»
Reidar Kjær. Tunsbergledens venner: «St. Olavsveier du kan følge. Tunsbergleden hvor kan den gå? Forbindelser,
forlengelser og muligheter, innland og utland».
Bjørn Bandlien. Professor i eldre historie ved Universitetet i Sørøst-Norge
"Middelalderens pilegrimskultur i Vestfold. Motiver for og forestillinger om pilegrimsvandring i middelalderens
Europa. Eksempler fra Norge, og pilegrimsvandring til og fra Vestfold".

11.15

Kort pause. Strekk. Kaffe.

11.30

Svein Harald Gullbekk. Professor Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo :
«Myntfunn og pilegrimskultur. Middelalderkirken forventet pengeoffer, donasjoner og avgifter av gode kristne.
Pilegrimer brakte med seg penger for livsopphold og ofringer. Hva kan myntfunn fortelle om pilegrimskultur og
hva kunne pilegrimskultur bety for utbredelse av mynt?»
Margrete Figenschou Simonsen. Arkeolog og forsker ved Kulturhistorisk museum:
«Pilegrimsmerker – bare suvenirer eller verdifulle og kraftfulle gjenstander?
Pilegrimsmerkene som er funnet i Vestfold i en norsk og europeisk sammenheng. Pilegrimsmerkenes funksjon.
Litt om pilegrimsferdselen til Nidaros og nye funn fra Dovrefjell.»
Bente Eliassen: Pilegrimsfelleskapet St. Jakob: Hva spiste pilegrimene?

12.20

Lunsj. Pilegrimssuppe og brød.

13.00

Cathrine Stangebye Engebretsen. Rådgiver VFK: «Fylkeskommunens rolle i etablering, godkjenning og drift av
pilegrimsled gjennom Vestfold. Med bidrag fra enkeltkommuner.
Gry Folge. Leder Pilegrimsfellesskapet St. Jakob:
«Entusiastiske bidrag må til for å lage en pilegrimsvei»
Kort pause. Strekk. Kaffe.

14.00

Synnøve Skåksrud. Pilegrimsvandrer fra Haslum til Roma: «Det er min vandring – jeg bestemmer i mitt liv. Å
følge en drøm og stole på at veien blir til mens jeg går».
Vibeke Mørdrup. Danske Santiagopilegrimer: «Velkommen til Danmark. Om foreningen og arbeidet med Den
Danske Pilegrimsruten, og Hærvejen fra Hirtshals og Frederikshavn gjennom Danmark».
Tore Dvergastein. Seniorrådgiver kultur, Tunsberg bispedømme: «Den som leitar han finn, men ikkje alltid det
han leitar etter. Informasjon om Nasjonal Pilegrimskonferanse i Tønsberg 2019.» .
Tone Lyngstad Nyaas. Kurator. Haugar Vestfold Kunstmuseum.
Presentasjon av utstillingen Metafysica i fire kirker; Domkirken, Borre, Botne og Nøtterøy kirker.

15.00

Kort pause. Strekk. Kaffe.

15.15

Roger Jensen. Daglig leder Pilegrimssenter Oslo og pilegrimsprest i Oslo bispedømme.
«Pilegrim i dag. Pilegrimsrenessansen i den vestlige verden - hva gjør den med oss?».
Børre Berglund. «Pilegrimsvandringer som en del av reiselivssatsingen i regionen».
Margrete Horne: «Tønsberg vandrerhjem. Et hjem for pilegrimer».

