Invitasjon til Fylkeskommunemøte 30-31 mars i Trondheim
Nasjonalt pilegrimssenter ønsker å invitere til et todagers arbeidsmøte i Trondheim med fokus på
samarbeid og utvikling av Gudbrandsdalsleden. Møtet er på Nidaros Pilegrimsgård, med en vakker
beliggenhet mellom Nidarosdomen og Nidelven.
Inviterte deltakere er representanter fra fylkeskommunene langs Gudbrandsdalsleden, Oslo
kommune, de regionale pilegrimssentrene, styreleder i NPS, direktør for Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider (NDR), samt medarbeidere i NPS.
Samlingen ledes av Jostein Løvdal fra Riksantikvaren, fungerende daglig leder ved Nasjonalt
pilegrimssenter.
Onsdag 30. mars
11.30 Felles lunsj på Pilegrimsgården.
12.30 Velkommen ved Jostein Løvdal.
Litt om samlingen, tema, bakgrunn og mål.
Informasjon om overføringen av NPS til NDR, ved Steinar Bjerkestrand, NDR.
13.00 En kort runde blant fylkeskommunene om prioriteringer og tiltak i 2016.
14.00 Evalueringen av NPS og de regionale sentrene. Presentasjon ved Rolf Tørring, PwC.
14.45 Spørsmål fra salen til PwC.
15.15 Kaffe og frukt.
15.45 Diskusjon om evalueringsrapporten og viktige momenter for veien videre og et godt
samarbeid. Diskusjonen ledes av Karen Espelund, styreleder i NPS.
16.45 Presentasjon av Oslo middelalderpark og merkeprosjekt i Oslo ved Ingrid Beate Opdal.
17.15 Pause. Slutt.
19.00 Samling på Besøkssenteret på Vestfrontplassen ved Nidarosdomen.
Forfriskning og hilsen fra Steinar Bjerkestrand, direktør på NDR.
Omvising i Nidarosdomen med pilegrimsperspektiv, vandring vidare til Mathallen.
20.00 Felles middag i Mathallen samt presentasjon av det «Trønderske matmanifestet», fokus på
lokalmat.

Torsdag 31 mars
08.00 Velkommen ved Jostein Løvdal. Korte innspill om dagen i går.
08.15 Arbeid ved de regionale sentrene. En runde på 10 min hver med de viktigste momentene i
2016, særlig det som berører fylkeskommunene.
09.15 Handlingsplan 2016 for NPS, med vekt på samarbeid med fylkeskommunene. Diskusjon om
samarbeidsoppgaver mellom fylkeskommunene, de regionale sentrene og NPS.
10.45 Kaffe og frukt.
11.00 Presentasjon fra Oppland fylkeskommune ved Olger Rønningen. Diskusjon om regional
utvikling, ledkvalitet og kapasitet på infrastruktur.
12.00 Åpen post for eventuelt.
13.00 Oppsummering av samlingen. Konklusjoner og veien videre.
13.30 Felles lunsj og avslutt på dagen.
Vi tror dette blir to innholdsrike og givende dager for arbeidet med Pilegrimsleden og samarbeidet
mellom involverte aktører i dette.
Nasjonalt pilegrimssenter står for kostnadene for arrangementet i sin helhet på Nidaros
Pilegrimsgård. Reise, overnatting og middag dekkes av den enkelte.
Vi ønsker påmelding innen utgangen av den 17. mars til mattias.jansson@pilegrimsleden.no
Oppgi om dere blir med hele samlingen og om dere ønsker å bli med på middagen om kvelden.
Gi beskjed om det er behov for kosthensyn.
Det er reservert en del rom på Nidaros Pilegrimsgård for dem som ønsker å overnatte der.
Nasjonalt pilegrimssenter ønsker dere hjertelig velkommen til givende dager i Trondheim!
Vennlig hilsen Jostein Løvdal

