PILEGRIMSLEDEN

PRØV EN TUR!

GJENNOM RINGSAKER

HAMAR – FURNES KIRKE

Ringsaker, den mest folkerike kommunen i Hedmark, og i areal
en av de største. Leden går gjennom et variert og frodig
landskap, med tydelige spor av kulturpåvirkning av eldre og
nyere tid. Internasjonalt skattet geologi, med orthcerkalk og
brumunddalsandstein, moelvtillitt og biskopåskonglomerat.
Leden gjennom kommunen er lang, vel 60 km.

KULTURMINNER
Furnes kirke, fra 1708, bygget av stein fra
domkirkeruinene på Hamar.
Veldre kirke, nyreist år 2000 etter kirkebrann i 1996.
Tokstadfurua, Hedemarks største bartre, fredet og med en
omkrets på 5 m i brysthøyde.
Prestvegen går mellom Ringsaker kirke og Veldre kirke,
vi er nå inne i Prøysen-land.
Prøysenhuset og Prøysenstua, museum og barndomshjem til
forfatteren og visekunstneren Alf Prøysen.
Ringsaker kirke, fra midten av 1100-tallet, viet St Olav.
Unikt alterskapet fra omkring 1530, en kunstskatt fra
senmiddelalder.
Mjøskastellet på Steinsholmen, ruiner etter bygdeborg
fra ca 1230.
Helleristninger, ved Stein gård, fra eldre steinalder
4 - 5.000 år tilbake i tid.
Skibladner-brygga i Moelv, et av Skibladners faste anløpsted.
Tolvsteinringen, fornminne fra eldre jernalder.
Brøttum kirke, en vakker, tømret korskirke fra 1790.
St. Olavskilden på Bergseng. Hellig vann som skal gi
helbredelse og styrke til den som drikker eller berører det.

OVERNATTINGSSTEDER
Konfirmantsalen i Veldre, tlf 477 19 326
Pilegrimsstua ved Ringsaker kirke, tlf 62 33 07 70
Herberge, privat overnatting, tlf 62 36 73 44, 951 31 833
Sveinhaug gard, tlf 62 35 44 21, 909 38 045
Steinvik Camping i Moelv, tlf 62 36 72 28
Brøttum Camping, tlf 62 36 02 75
Johannesgården på Brøttum, tlf 62 36 01 15, 930 35 018

www.pilegrim.info

Avstand: 10 km. Kart: www.pilegrim.info

Pilegrimsleden gjennom

RINGSAKER

Fra Hamar følger leden Mjøsstien over Domkirkeodden og
Hedmarksmuseet, deretter over Furuberget med sjelden
biotop og kalkfuruskog, og videre inn i Ringsaker kommune
med utsikt over Furnesfjorden mot Helgøya og Neslandet.
Leden følger bygdeveier og mindre gutuer fram til Furnes
kirke.

FURNES KIRKE – VELDRE KIRKE
Avstand: 13,5 km. Kart: www.pilegrim.info
Leden følger bilvei et stykke, før den svinger nedover i
terrenget, retning Mjøsa og inn på den gamle kongevegen og
videre fram til byen Brumunddal (bystatus fra 2010).
Gjennom byen krysser leden Kvernveita og Gamlegata, og
går videre over Brumunda – elva som var grunnlaget for
industritettstedet, deretter over Byhagen opp mot Byflaten og
fram til Veldre kirke. Flott utsikt!

VELDRE KIRKE – RINGSAKER (KIRKE)
Avstand: 12 km. Kart: www.pilegrim.info
Videre følger leden Prestvegen, gjennom Prøysen-land, et
landskap med kulturminner på rekke og rad. Den majestetiske
Tokstad-furua passeres før en kommer fram til Rudshøgda
med Prøysenmuseet og Prøysenstua. Leden følger skogsveger
og bygdeveger. Bautasteinen ved Mariendal passeres før man
når fram til perlen langs leden - Ringsaker kirke.
Viet St. Olav, og med sitt vidgjetne alterskap.
Milestein: 455 km til Nidaros.

RINGSAKER KIRKE – BRØTTUM KIRKE
Avstand: 20 km. Kart: se bakside
Leden følger gangveier, strand- og skogsstier, litt utenom
Moelv – industritettsted med bystatus fra 2010. Leden
passerer mange kulturminner som blant annet helleristninger,
Skibladner(anløpsted) og tolvsteinringen. Leden tar etter
hvert av oppover mot Kløvstadhøgda naturreservat og følger
høyden fram mot Brøttum kirke. Storslått utsikt!

BRØTTUM KIRKE - LILLEHAMMER
Avstand: 15 km. Kart – se www.pilegrim.info
Leden holder fram langs høydedraget, delvis på skogsti før
den igjen følger bilvei nedover og passerer Olavskilden like i
veikanten, så mot Hindklev hvor leden forlater Ringsaker
over til Lillehammer – og videre mot Nidaros.
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Ringsaker kirke (foto: Ringsaker kommune)
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