Kjære samarbeidspartnere, pilegrimsvenner og andre!
Pilegrim i Nord har det siste året fortsatt arbeidet for å få godkjent pilegrimsleia fra Trondenes til
Nidaros. Vi har deltatt på seminarer, vært på besøk og ikke minst reist i pilegrim langs kysten vår. I
juni hadde vi pilegrimsreise med m/k Faxsen fra Bodø til Trondenes, Vesterålen og Lofoten. I juli
seilte vi med seilbåten Spleis til Nidaros. Det viktigste med disse turene er møtet med folk. Vi har blitt
kjent med stedene og vi har fått presentert pilegrimsarbeidet.
Gjennom pilegrimsreisene har vi sett hvilken fantastisk kyst og interessante kirker vi har. Det er mye
historie som knytter denne kysten sammen og knytter den sammen med Nidaros som er målet for
vår pilegrimsreise her i Norge. Mer og mer ser vi at dette utgjør ei St Olavs lei til Nidaros. Figurene vi
har bilde av under her er figurer og malerier fra kirker langs leia fra Trondenes til Nidaros. De er fra
Trondenes, Sigerfjord, Bø, Hadsel, Røst, Sømna, Leka og Austrått. Enda finnes det Olavs figurer i
museer fra både Kvæfjord, Lurøy og Alstahaug. Domkirka i Bodø har eget hellig Olavs kapell og vi har
en egen Olavs kilde i Sømna. Vår lei er virkelig ei St Olavs lei fra nord.
Vi vil med dette takke for godt samarbeid i året som gikk.
Til neste år vil det bli en Nasjonal pilegrimskonferanse på Trondenes 8.-10. juni. Det vil markere
pilegrimslleia fra nord for det nasjonale pilegrimsarbeidet. Det blir interessante tema som vil ha noe
å si for alle som er interessert i pilegrimsarbeid og kirkehistorie på kysten vår. Jeg legger med en
omtale av konferansen. Senere vil det komme fult program, priser og påmelding.

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år!
Hilsen
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St Olavs leia fra nord

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang.
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

