
Tolga kommune

Høringsuttalelse: På livets vei

Visj onen begrenser
Visjon og mål med pilegrimsledene bør være utformet på en måte som skaper engasjement. I
prosjektbeskrivelsen fremmes visjonen om at "Den nasjonale pilegrimssatsingen skal bidra til
at Trondheim/Nidaros i 2030 skal fremstå som et av de viktigste pilegrimsmål i Europa". Med
et slikt fokus blir målet Nidaros viktig, og pilegrimsleden nærmest uinteressant. Det er også
en vanskelig oppgave å skape engasjement i lokalmiljø langs pilegrimsleden, for å fremme
Trondheim som reisemål.

Viktig med lokalt engasjement
For å vedlikeholde pilegrimsledene, utvikle dem, profilere dem bredt og få flere brukere av
dem, må man ha lokalt engasjement. For å skape lokalt engasjement er det viktig at det er
betydelig frihet lokalt til hva man legger i pilegrimsleden langs sin del av en led; fra formål
og betydning til opplevelser og tilrettelegging for vandrere. Det overordnede målet med
utviklingen av pilegrimsledene bør være å lage veier til hellige steder, uavhengig av om disse
stedene er geografiske, som Nidaros, eller noe man kommer til gjennom indre og ytre
opplevelser.

Stort potensial
Pilegrimsleden til Santiago De Compostela har blitt populær fordi man forbinder leden med
dypere opplevelser mens man er underveis. Dette er et potensial pilegrimsledene i Norge også
har: Pilegrimsledene byr på menneskelige relasjoner mellom vandrere, og mellom
lokalsamfunn og pilegrimer. De gir nærhet til skaperverket og setter ting i perspektiv, noe
verden sårt har behov for i dag. Det er en alvorlig mangel ved "På livets vei" at dette ikke
fremheves i betydelig større grad.

Østerdalsleden
Østerdalsleden har en unik mulighet til å fokusere på en moderne og dypere side ved
pilegrimsvandring dersom forholdene legges til rette for det, og det ikke hindres av et ensidig
fokus på rydding av vei og merking til Nidaros.

Pilegrimsleden gjennom Østerdalen går gjennom store, uberørte naturområder. Området er
skrint og lite spektakulært, men harmonisk, beskjedent og preget av ro. Pilegrimsleden her har
derfor et svært stort potensial som en led som oppfordrer til å ta ferie fra den materielle
verden, og ro og tid til å komme i nærkontakt med medmennesker, skaperverket og Gud. Noe
mange savner i dag, og som er et viktig mål for mange av dagens pilegrimer. En satsing på
pilegrimsleden i Østerdalen bør derfor rettes mot mennesker som er på vandring, og ikke
tradisjonelle pilegrimer som har Nidaros som mål. Fokuset bør være på dypere sider ved
pilegrimsvandring; slik som at veien er målet, og at pilegrimsleden fører til et hellig sted mens
man er underveis med sine egne tanker.

Forslaget om å bruke det meget populære retreatsenteret Lia Gård som pilegrimssenter er en
svært god ide. Senteret står for mange av de samme verdiene som pilegrimer, og for mange av
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pilegrimsledens målgrupper er Lia Gård et kvalitetsstempel. Et pilegrimssenter tilknyttet Lia
gård vil styrke pilegrimsledene langt utover Østerdalsleden.

Det bør legges en stilling som pilegrimsprest til dette pilegrimssenteret, med en
stillingsbeskrivelse som gjør at arbeidet ikke blir sentralisert, men kan utføres langs hele
leden. For å sørge for at pilegrimspesten kan fokusere på arbeidet sitt, og unngå at
vedkommende blir opptatt med å dekke inn vanlige gudstjenester, bør stillingen holdes
utenom prostiet, gjerne også utenom bispedømmet.

Det overordnete målet bør være veien og ikke Nidaros. Østerdalsleden bør være knyttet
sammen med andre pilegrimsleder, de bør være skiltet i begge retninger, og det bør være
enkelt å knytte andre stier og opplevelser til pilegrimsleden, uten at det dermed blir inkludert i
begrepet pilegrimsled: Alternative stier i andre naturområder, til severdigheter, til kirkebygg,
til overnatting, arrangementer osv. Menigheter og lokalsamfunn bør oppfordres til å vise
omsorg for vandrere, skape tilbud langs leden, og bidra med interesse for den lokale delen av
pilegrimsleden. For å skape engasjement bør det gis tilbud til pilegrimer og brukere i alle
aldre, og med ulike forventninger til hva en pilegrimsled er.
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