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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 17 Gjester: 4 

VINLOTTERI OG KAFFE:  Kr 296,-  

 

Thorbjørn ønsker velkommen til gjester og medlemmer. Gjestene er tre stk fra de som skal holde et 

foredrag om sitt prosjekt «Møter», som er et kulturprosjekt om pilegrimsvandring i Norge og et 

medlem i nær framtid, Morten Nilsen. 

Vinlotteriets heldige vinner er Tordis 

Toralf tar en 3 minutter og tar for seg behandlingen av Johaug og betrakter det fra en 

politietterforskers syn.  

Hun har ikke utvist uaktsomhet ifølge Norske lover og rettspraksis, men har ikke utvist aktsomhet 

innenfor idrettens eget regelverk. 

Hun har fulgt rådene fra legen, som slipper billig unna, men står selv ovenfor en utestengelse på 14 

mnd. Toralf mener det er urettferdig at Johaug skal få så streng straff, den står ikke i forhold til 

forseelsen. 

Foredraget Møter 

Prosjektets medlemmer er tverrfaglig sammensatt og består av Gunn Merethe som er forfatter og 

skribent, Eskil som er billedkunster og fotograf og Bodil (Presidentens bedre halvdel ) som er 

grafisk designer. De kaller seg «KultSign» Deres formål er å fremme kulturtiltak gjennom informasjon, 

inspirasjon og kommunikasjon.  

Prosjektets målsetning er å formidle den kulturhistoriske verdien som Gudbrandsdalsleden 

representerer. Bidra til formidling både nasjonalt og internasjonalt. Inspirere flere nordmenn og 

utenlandske turister til vandring langs Pilegrimsleden. 

De ser for seg at prosjektet består av tre faser. Den første er utstilling og en bok, den andre er 

undervisningsmateriell til den kulturelle skolesekken og den tredje er utstilling og bok internasjonalt.  

Det handler om møter, og alle de ulike møter man kan ha på en slik vandring. Møter mellom 

mennesker, med historien, med seg selv, med tro og tvil, med sult og tørst, med naturen, været, med 

utfordring og mestring, med kulturarven. 

Planen er å lansere boka og få til en utstilling under Olavsfestdagene i 2017 og de 3 andre fasene av 

prosjektet fortløpende. 
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Statistikk viser av Nordmenns reisevaner at hele 80% drar på sommerferie, 60% av de i Norge. Det er 

en økende trend på feriering i eget land. 72% mener at den beste ferien inneholder turer og 

naturopplevelser. Pilgrimsvandring er en økende trend og det samme er kulturturisme. 

De har selv vært ute på leden, opplevd møtene, tatt bilder, dokumentert historiene og møtene. Et 

spennende prosjekt som det skal bli interessant å følge videre. 

Dette er et prosjekt som er egeninitiert og de søker etter noen som kan være med å finansiere dette. 

De har spørsmål om våre opplevelser med rydding av Pilegrimsleden, og om det er noen som har 

vært ute på vandring på leden. Toralf forteller om arbeidet med leden og at det har utviklet og 

bidratt til samhold i klubben.  

Arne Martin har vært ute på langvandring. Ni dager langs Ramboleden i en gruppe på 10 personer. Vi 

får håpe vi får høre mer om den. 

Thorbjørn avrunder møtet og spiller inn at han hadde gjerne ønsket å se mer av det botaniske livet 

og det mangfoldige fuglelivet på leden. 

 

«Da jeg siste ettermiddagen, syv penværsdager etter, nærmet meg  

St. Thomaskirken på Filefjell etter 163 kilometer, gikk jeg og gråt stille –  

av glede og lykke. Hvorfor? På grunn av kombinasjonen av natur, kultur, historie og religion som en 

pilegrimsvandring byr på.» 

        Knut Olav Åmås 

 

 


