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Styret og styremøter 

Styret har i 2017 bestått av: Øivind Kraft (leder), Jan Torstein Engen (kasserer), Helene 

Selvik (sekretær), Mona-Elise Moan, Geir Charles Karlsen, Ragnhild Komperød (1. vara) og 

Stig Ravnemyr (vara).  

Det ble i 2017 avholdt 7 styremøter og årsmøtet ble gjennomført 30. mars.  

Medlemmer:  

Pilegrimsfellesskapet hadde ved utgangen av 2017 40 medlemmer, hvorav 23 av disse er 

enkeltmedlemskap og 17 er familiemedlemskap.  

Temasamlinger/medlemsmøter 

Pilegrimsfellesskapet arrangerte to temasamlinger med fokus på pilegrim i Hafslund kirke  

30. mars - Tema for kveldens foredrag var Pilegrimstradisjonen i kjølvannet av Luther v/ 

pilegrimsprest og leder av Oslo pilegrimssenter Roger Jensen. Foredraget inkluderte 

presentasjon av nyere pilegrimssalmer ved kantor og komponist Carl-Andreas Næss. Årsmøte 

i etterkant.  

15. november - Foredrag ved Ola Rønne som jobber med pilegrim, arkeologi og 

formidlingsarbeid i Akershus fylkeskommune. Temaet var merking og vedlikehold av leden. 

Christopher Pedersen og Dagfinn Ravneng presenterte pilegrimsmusikk blant annet av 

Henning Kvitnes. 

Vandringer 

I 2017 har det blitt arrangert 7 vandringer under tittelen: Bli kjent med Borgleden. Våre 

samarbeidspartnere her har vært Østfoldmuseene, DNT, Den norske kirke, lokale historielag 

og gallerier/gårder langs leden. Visit Østfold har markedsført sammen med iSarpsborg. 

Distansen fra Son – Elgåfoss har blitt gått i sin helhet, med unntak av distansen mellom Bakke 

og Berby (pga forsinkelser i merkingen).  Det har vært omvisninger i kirkene, stopp ved 



fornminner og andre kulturminner langs veien og guiding av lokalkjente samt besøk og 

omvisning i de aktuelle museene.   

Vandring 1: Rygge kirke – Moss 

Bidragsytere på denne turen var Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria og også 

pilegrimsfellesskapet St. Hallvard, Oslo. Rygge kirke inviterte inn til kort foredrag og guiding 

ved Tor Bjørn Oseberg. Turen gikk også innom Søndre Kallum gård, med omvisning og 

lunsj.   

Vandring 2: Berg kirke – Fredriksten 

Bidragsytere var Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria, samt Rotary og DNT  i Halden. Berg kirke 

åpnet for kort foredrag og guiding, og det var også tur innom Rød Herregård for omvisning og 

guiding.  

Vandring 3: Borgarsyssel museum – Solli brug 

Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria ledet turen, og det startet på Borgarsyssel museum. Her var 

det omvisning og guiding både ute og inne. Turen gikk så til «Småbruksgalleriet» på 

Stikkaåsen for lunsj. Dagen ble avsluttet på åpningen av sommerutstillingen på Solli brug.  

Vandring 4: Fredriksten – Bakke 

Pilegrimsfellesskapet ledet turen, Idd middelalderkirke kirke var åpen og sørget for 

omvisning.  

Vandring 5: Råde kirke – Rygge kirke 

Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria var med, og samarbeidet med Råde menighet. Det var 

guiding i middelalderkirken, og også underveis av John Grimstad fra Råde historielag og 

lokalhistoriker Eigil Tangen. Rygge kirke åpnet for omvisning ved Tor Bjørn Oseberg.  

Vandring 6: Son kulturkirke – Moss 

Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria var med, og fikk følge av den lokale Pilegrimsforeningen St. 

Jakob. Det var omvisning og guiding i Son kulturkirke og dagen ble avsluttet i Moss kirke.  

Vandring 7: Berby – Elgåfoss 

Pilegrimsfellesskapet deltok sammen med lokale representanter fra DNT og Rotary. 

Enningdalen kirke ble besøkt.  

 

 

 

Olsok og Olavsdagene 



I forbindelse med Olavsdagene ble det arrangert pilegrimsvandringer 27, 28 og 29. juli hvor 

pilegrimsfellesskapet var med og bidro både som frivillige og i planleggingsfasen. Det var 

gregorianske tidebønner ved koret St. Olav Vocale.  

27. juli gikk vandringen fra Berg kirke til Ingedal kirke. Vandringsledere var Øivind Kraft og 

Helene Selvik.  

28. juli var vandringen tilrettelagt for eldre som bor på institusjon eller hjemme. Det var 

musikk langs veien, konsert og bevertning i kirken etterpå.  

29. juli var vandringen fra Skjeberg kirke til Borgarsyssel museum. Vandringsledere var 

Øivind Kraft og Trond Svandal.  

Vandring med skolene 

Pilegrimsfellesskapet samarbeidet med Hafslund menighet og Hafslund barneskole om 

pilegrimsdag 15.juni. Elevene fra 5. trinn stilte i historiske kostymer og hadde laget sine egne 

pilegrimsstaver i Hassel med lærer Monica Svarød Aasen. Underveis løste barna oppgaver, 

svarte på spørsmål og møtte pilegrims på sin vei. Fremme ved Borgarsyssel museum var det 

mat og aktiviteter, blant annet laget de hvert sitt pilegrimsmerke.  

Samarbeidspartnere 

Pilegrimsfellesskapet har samarbeidet nært med Den norske kirke, Sarpsborg kommune, 

Borgarsyssel/Østfoldmuseene, iSarpsborg, Visit Østfold og Østfold fylkeskommune i løpet av 

året. Det har vært jevnlig kontakt og møter, og fellesskapet var presentert på seminar om 

Olavsarven og Nasjonaljubileet 2030 i november der Stiklestad nasjonale kultursenter var 

tilstede.  I 2017 var pilegrimsfellesskapet med å søke på midler fra Riksantikvaren sammen 

med denne gruppen. Kommunen ble tildelt midler og av disse har pilegrimsfellesskapet fått 

midler for å arrangere vandringer, samt fortsette pilegrimsarbeidet på Borgleden i Østfold i 

2018. 

 

 

Sekretær Helene Selvik  

Skjeberg tirsdag 6. februar 2019 

 


