
   
                             PILEGRIMSVANDRING. 
 
   Vi var fem OK-sørere på pilegrimsvandring fra Hovden til Røldal 
   fra 1.til 5.juli 09.Turen var tilsammen på 75 km. 
   Disse var med:        Vidar Ydse 
                                   Åse Gullsmedmoen 
                                   Erlend Ydse 
                                   Gudveig og Einar. 
 
   Vi møtte de andre pilegrimene på Hovden fjellstoge kvelden før  
    for å bli kjent og for å få informasjon om vandringen. 
   Vi overnattet på fjellstoga og dro neste dag ned til Fjellgardane kyrkje 
   og fikk velsignelse og ord med for dagens vandring av pilegrimspresten 
   Birte Løvåsen. 
   Fra kirka startet vi vandringen mot Sloaros,KOTs hytte. 
   Det var en flokk med veldig variert alder og erfaring med fjellvandring, 
   så tempoet ble ikke så høyt. 
   Vi hadde sol og varmt vær alle dagene. De som tålte det for sola gikk 
   bare i korte bukser hele tiden. Det var deilig å gå på snøen, for den  
   kjølte litt.  Vi gikk ca. halvparten på snø. 
   Fra Sloaros gikk vi vestover på sydsida av Holmevannet og kom inn 
   på Stavanger sitt løypenett til Holmevassshytta. 
   Vi kokte  felles middag av det som var på hyttene. Det ble lapskaus 
   på Sloaros og bacalao på Holmvannshytta. Alt smaker jo godt når en 
   går i fjellet. Det ble mye drikking underveis, og det var iskaldt vann i 
   bekkene og de var det mange av. 
   Fra Holmvannshytta gikk vi nordvestover til Kaldevann. Her ble vi 
   servert tre retters middag og så overnattet vi i to lavvoer. 
   Siste dagen gikk vi ned til Røldal,24km. 1000m nedstigning, 
   sammen med 43 pilegrimer som var med den siste dagen.   
    
   På en seter ca.8km før Røldal fikk vi servert rømmegrøt og spekemat, 
   det smakte kjempegodt. 
   Nede i Røldal gikk vi 70 pilegrimer på en lang rekke fram til Røldal 
   kirke og gikk tre ganger rundt kirka før vi gikk inn og var med på  
   messe.                                                                                                                                         
   Røldal kirke er kjent for sitt gamle krusifiks.Det ble sagt at det svettet       
   hver jonsoknatt og de som fikk ta på det ble helbredet. 



 

   Røldal er det stedet som har hatt størst pilegrimsvandring etter Nidaros. 
   Etter reformasjonen ble vandringene forbudt,men setesdølene holdt på i  
   lang tid likevel. 
   For tre år siden tok Agder og Telemark bispedømmeråd sammen med  
   Hovden fjellstoge opp igjen vandringen med Birte Løvåsen som pile- 
   grimsprest. 
    
    
   Vi fra OK SØR hadde en fin opplevelse og fikk bruk for orienterings- 
   kunnskapene våre. Erlend ble brukt som speider og stifinner bl.a.for 
   å finne greie vadesteder. 
 

   Gudveig og Einar. 
 
 


