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Kystpilegrimskonferansen - Karmøy - 19. mai 2022


Bakgrunn 
Lars Verket (53) - jobbet og åndet for friluftsliv 
i bred forstand siden årtusenskiftet. Har vært 
pilegrim både til fots, på sykkel og i kajakk. 
Prøvde å være den første som padlet som 
pilegrim fra Tønsberg til Trondheim i 2014.

Opptatt av natur og bærekraft - gjennom 
begrepet værekraft.


Grønne visjoner 
Pilegrimsferdsel kan fremme helhetstenking. 
Mennesket ER natur. Naturmangfold OG 
klima. Gå tilbake til røttene (Frans m.fl.), og 
avsløre grønnvasking. Gjøre reelle endringer, 
finne nye verdier og vinn-vinn løsninger. Sende 
«komfortjunkies» på avvenning.


Grønne verdier 
Langsomhet: Bra for naturen - bra for turen.

Stillhet: Bra for natur, individet og (t)roen.

Enkelhet: Bra for naturen, og gir et rikere liv.

Rytme: Innebygd i naturen - bygger 
livskvalitet.

Være underveis: Noen helt annet enn 
transport.

Takknemlighet: Døråpner til glede og nærvær.

Dyp tid: Fra framtid/fortid til øyeblikk/evighet.

Menneske- og naturmøter: Rikdommer som 
ikke kan formidles via skjermer.


Spirituelle/religiøse verdier 
Overlapper mye med de grønne, og søylene 
Miljø og Kirke har mye felles. Pilegrimsferder 
kan fremme undrende tro, kroppstro og 
ærefrykt for livet (Albert Schweitzer). 
Underveis kan også det økologiske Selvet 
(Arne Næss) dukke opp.


Grønne pilegrimer 
Pilegrimsferder til fots, på sykkel og i kajakk 
har særdeles lavt økologisk fotavtrykk.

Pilegrim (å være fremmed) aktualiseres i dag 
på mange nivåer. Vi er fremmede for oss selv, 
for andre og for naturen/andre kulturer.

Pilegrimsferder kan være med på å bygge 
grønne destinasjoner (overnatting/bevertning).

Elefanten i rommet: Transport til startsted og 
hjem fra sluttsted. Kan bygges inn i et «grønt 
pilegrimspass».


Tilgjengeliggjøring - bli flere pilegrimer? 
Samskaping (kystpilegrimsleia + padleled/
kyststi, Pilegrimsled + kyststi, grønn 
overnatting/bevertning, grønne verdier/
synliggjøring)

Staycation (være pilegrim der du bor, bra for 
klima, mer tid, heimblind - bli kjent der du bor, 
kirker/pilegrimsvandringer/hellige steder)

Stuffocation (kvalt av tingene, lengsel etter 
enkelhet: «Rikt liv, enkle midler», bra for 
naturen og pilegrimsreisen, bygger BNP på 
andre måter - kanskje ikke så raskt, dybde og 
kvalitet)

Digitale pilegrimer (XR - VR + AR + mix, 
bevisste brukere, pilegrimspass/app, digitale 
kart/spor/steder - stort potensiale - vi har bare 
sett starten på dette. Aktivitet på tvers av alle 
fire søyler)


Fotavtrykk 
Pilegrimsferdsel - bittelite fotavtrykk. 
Den «uhellige» treenighet: De store truslene 
mot miljø og sårbar natur er: SPRENGNING -
 ASFALTERING OG NEDBYGGING.


Kystpilegrimsleia - helt unike muligheter 
Kystens katedraler - fyrene (mange er 
tilgjengelig, ingen overordnet utleie - oversikt 
fyr.no, arrangemnter/retreat, ny retning?

Genius loci - stedets ånd. Dyrke steder med 
egenarter langs kysten.

Havet - autentisitet (ikke nedbygd, aksept - 
vær/landskap er som det er)

Kjærlighetskraft - den sterkest vi har - enten 
det er til natur eller Gud. Endringsvillighet 
avhenger av kraften.


Framtidsvisjoner 
Ambivalens: Digitale pilegrimer - digital detox

Favne bredt: fysisk, psykisk, historisk, 
religiøst, spirituelt, filosofisk, geografisk m.m

Transformasjon: Svette/tårer, motstand gir 
vekst

Dyrke stedenes egenart - havet som «anker»/
ferdselsvei/autentisk

Grønt pilegrimspass: Rabatt, kickback, 
klimakompensert, digitalt?

Åpne opp / gi slipp: Pilegrimsferd kan brukes 
på mange måter. Være inkluderende.
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