St. HALLVARD-RUNDEN
POST 1
HUSEBY

«St. Hallvard-runden» er en rundløype på 5 km. Runden følger Pilegrimsleden
deler av veien og er ellers merket med eget symbol.
Du kan gå eller sykle turen, alene eller sammen med andre. Dette er en tur
som passer for alle, uansett alder. Løypa er lett både for fotgjengere, syklister
og alle som har behov for universell tilgjengelighet.
Du kan bruke rundløypa som du vil – som en vanlig tur eller en liten reise
med mulighet til å filosofere og dele opplevelser og tanker; en annerledes
turopplevelse. Underveis får du med deg St. Hallvards historie og noen
spørsmål å gruble på via seks skilttavler som er markert på kartet under.

Idé: Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby. Tekstutforming ved Anne Kristin Aasmundtveit.

Bjørka står i sitt lyseste grønt.
Foto: Stein Styve

Idéen til St. Hallvard-runden kom fra Pilegrimsforeningen St. Hallvard av
Huseby, som har produsert innholdet i samarbeid med Lier kommune.

«Når bjørka står i lyseste grønt…»
Hallvard Vebjørnsønn skal være født ca. 1020
på Huseby i Lier.
Primstaven.
Foto: Anne Lise Reinsfelt,
Norsk Folkemuseum

En maidag i 1043 forlot han gården og gikk ned
til sjøen. Det som skjedde der, har blitt husket i
Norge i 1000 år.

«DEN SOM
UNDRES LITE,
HAN LITE VET»

St. Hallvards dag er 15. mai. Dagen er avmerket
på den norske primstaven. På Østlandet sa
man at hvis man sådde kornet seinere enn
St. Hallvards dag, kunne man ikke regne med
at kornet ble modent.

Hallvard fra Huseby i Lier (ca. 1020–1043)

Her kan du høre noe av
fortellingen om St. Hallvard.
Fortsettelsen får du på
Gilhusodden.

En nøkkel kan låse opp dører eller låse dem igjen. Noen
sier at hjertet er som en dør. Låser du noen gang hjertet
ditt for andre? Hvordan kan du låse opp?

Finn en stein du kan bære
med deg. Hold den i hånden
og kjenn på den.
Tenk på noe du angrer på,
er lei deg over eller er sint
på deg selv for.
Legg tankene inn i steinen
og bær den med deg til
Gilhusodden.
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