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Pilegrimsfellesskapet St Olav 
 

Å rsmelding 2017 

Virksomhetens omfang og forutsetninger  
Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) er en ideell organisasjon for foreninger som arrangerer eller 
støtter pilegrimsvandringer i Norge. PSO er åpen for alle, og den er basert på frivillig arbeid.  
 

Medlemmer og foreninger 

Foreningen hadde 2017 418 medlemmer (2016:429) og 298 registrerte interessenter (2016:184). 
Hovedforeningen i Trondheim hadde 137 medlemmer (2016:191).  
Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Lier hadde 28 medlemmer (2016:30) og 52 registrerte 
interessenter,  

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard, Oslo 83 hadde betalende medlemmer (2016:70) og 150 registrerte 
interessenter (2016:142).  
Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria - Sarpsborg hadde 40 medlemmer (2016:29),  
Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal hadde 24 medlemmer (2016:22),  
Pilegrimsforeningen i Rennebu hadde 16 medlemmer (2016:15),  
Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten hadde 30 medlemmer (2016:31),  
Pilegrimsfellesskapet St. Thomas i Valdres hadde 38 medlemmer (2016:38), og  
Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene hadde 22 betalende medlemmer og 86 registrerte 
interessenter (2016:115). 
 

Årsmøtet i Trondheim 
Et vellykket årsmøte i skiftende aprilvær ble avholdt i Trondheim 23. og 24.april 2017 med hyggelig 
samvær, vandring inn til Nidarosdomen ledet av Einar Vegge og Mattias Jansson, gudstjeneste i 
Nidarosdomen, en meget interessant kulturhistorisk oppdatering og vandring til utgravningene i 
Klemenskirka ved Einar Vegge og middag med god mat og musikk ved Trondheimsolistenes 
Pilegrimskvartett. 29 medlemmer deltok etter gudstjenesten på søndagen i årsmøte med ordinære 
årsmøtesaker. 
Ved årsmøtet ble årsmelding og regnskap for 2017 samt budsjett for 2018 godkjent.  
Årsmøtet vedtok styrets forslag om reduksjon i kontingent for 2018 for medlemmer i 
hovedforeningen: Enkelt person 200 kr (300). Familie 300 (400). Student 100 (150). Enstemmig 
vedtatt. Styreleder takket Anne Lise Galtung Risan og Margaret Skifte for godt gjennomført arbeid i 
styret for PSO.  
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Styret 
Styre fra årsmøtet 23.4.2017: Gunnar Prytz Leland, Malvik (leder), Jorun Mari Børstad, Levanger, 
Ingvild Ødegård, Trondheim, Hilde Kirkvold, Tydal, Jørg Kunzendorf, Malvik, Torill Lyngby, Trondheim 
(varamedlem) og Siv Smedseng, Trondheim (varamedlem). 
Styremøter 
Styret har hatt seks møter: 24.januar, 28.februar, 18.april, 7.mai, 18.september og 20.november. 
Styret har behandlet 74 saker.  Møtene har vært på Nidaros Pilegrimsgård unntatt møte på Tautra i 
forbindelse med «Fordypningsdager for styret» 6.-7. mai med styreseminar omkring målspørsmål og 
styrets virksomhet og organisering i PSO og en felles pilegrimsvandring fra Tinghaugen på Frosta til 
Tautra klosterruiner. Vandringen blev ledet av Jorun Mari Børstad.  
Styret har utnevnt Jørg Kunzendorf til nestleder, Hilde Kirkvold til kommunikasjonsansvarlig og 
sekretær samt Lulli Marie Selmer til kasserer. 
For å forbedre samarbeidet med de lokale foreningene og redusere antallet styremøter tok styret i 
mai 2017 beslutning om en endring i styrets organisering. Arbeidsutvalget fikk et utvidet mandat. 
Regionalt utvalg og forskjellige arbeidsgrupper ble erstattet med to nye utvalg: mottaksutvalg og 
vandringsutvalg.  
Hensikten med denne omorganisasjonen er at styret skal konsentrere sitt arbeid på mer overordnete 
saker. De ulike utvalgene har ansvar for ulike emneområder som skal gjøre det mulig for styret å 
ivareta PSOs rolle som nasjonal hovedorganisasjon og forbedre samarbeidet mellom 
hovedorganisasjonen og de lokale foreningene. 
Arbeidsutvalget (AU) består av Gunnar Prytz Leland, Jørg Kunzendorf og Hilde Kirkvold og har hatt tre 
møter: 2. juni, 30. august og 13. november. Arbeidsutvalget har behandlet 35 saker. 
Mottaksutvalget (MU) har som hovedoppgave å samarbeide med Nidaros pilegrimsgård, 
pilegrimspresten i Nidaros og Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) om pilegrimsmottak, pilegrimsboden, 
informasjonsmøter og Cafe Olav. MU består av Ingvild Ødegård – leder, Adrien Safranka, Margaret 
Skifte, Siv Smedseng, Torill Lyngby og Vigdis Vormdal. 
MU har hatt to møter: 25. oktober og 27. november. Mottaksutvalget har behandlet 25 saker. 
Vandringsutvalget (VA) har som hovedoppgave å samarbeide med pilegrimspresten i Nidaros, 
Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) og lokale foreninger og ha ansvar for vandringer i regi av PSO i Norge 
eller utlandet. VA består av Gunnar Prytz Leland – leder, Jorunn Mari Børstad, Jørg Kunzendorf, 
Marie Stene og Stein Thue. VA har hatt et møte: 6. november og behandlet 6 saker. 
Regionalt utvalg hadde sitt siste møte den 5.september. Mottaksutvalget og vandringsutvalget 
overtok fra 1. oktober de arbeidsoppgavene som regionalt utvalg hatt ansvar for. Regionalt utvalg 
har bestått av Aasne og Aage Gram, Gunnar Prytz Leland, Adrien Safranka samt Margaret Skifte. I 
tillegg har pilegrimsprest Einar Vegge deltatt på de fleste møtene.  
Regionalt utvalg har 2017 avholdt fire møter og behandlet 24 saker, arrangert tre åpne 
medlemsmøter og gjennomført fem dagsvandringer. Regionalt utvalg har deltatt som vertskap i 
Pilegrimsmottaket i NPG. Utvalget har også deltatt i forberedelser og gjennomføring av 
Pilegrimsboden på Historisk Marked og har hjulpet til med pakking og utsendelse av Pilegrim i dag. 
PSO kontrollerer jevnlig merkingen av pilegrimsledene de siste milen inn mot Trondheim, 
dokumenterer dette og meddeler ansvarlige om mangler i merkingen. 
Café Olav er fra høsten navnet på felles arrangementer for Nidaros Pilegrimsgård og 
Pilegrimsfellesskapet St Olav (PSO). Café Olav har vært på onsdager i løpet av våren og i høst også på 
lørdager. Nidaros pilegrimsgård er hovedansvarlig for onsdagene og PSO har ansvaret for Café Olav 
på lørdager.  
Felles vandring for PSO. 1. - 3. september arrangerte PSO i samarbeide med Pilegrimsfelleskapet 
Ringerike-Hadeland-Toten et pilegrimstreff for Pilegrimsfellesskapet St. Olav med vandring over 
Hadeland v/Peder Gjerdrum. Vandring første dagen fra Jevnaker kirke langs pilegrimsleden til 
Granavollen. Andre dagen en kulturhistorisk vandring fra Nes kirke i Røykenvik via Bilden, Tingelstad 
nye kirke og Tingelstad gamle kirke. Tredje dagen en stille vandring fra Grymyr Kirke og avslutning i 
Søsterkirkene på Granavoll. 
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Pilegrim i dag  

Medlemsbladet Pilegrim i dag er et magasin for Pilegrimsfellesskapet St Olav og det offentlige 
pilegrimsarbeidet i Norge. Magasinet kan utgis takket være et godt samarbeid med Nasjonalt 
pilegrimssenter, de regionale pilegrimssentrene og Nidaros Pilegrimsgård, en aktiv redaksjonsgruppe 
og fordi medlemmene er aktive i å sende in stoff til redaksjonen. Pilegrim i dag utkom med to 
utgaver i 2017. Styret har oppnevnt en redaksjonskomité, som består av Roger Jensen, Vigdis 
Vormdal og Bjørg Vartdal Hareide. Roger Jensen var redaktør i 2017.  

Kommunikasjon 
Styret har gitt Hilde Kirkvold i oppdrag mot lønnshonnorar å være kommunikasjonsansvarlig og 
sekretær i foreningen. I oppgaven ligger å skrive protokoller ved møter i styret og arbeidsutvalg, 
sende ut referater til medlemmene og lokalforeningene, ha ansvaret for og ivareta 
Pilegrimsfellesskapets hjemmeside, ha ansvaret for mail til PSO som epostansvarlig, ha ansvaret for 
medlemsregisteret sammen med kasserer og ha ansvaret for å sende ut gruppemail til medlemmene. 
Nettside/web-utvikling PSO har hatt en enkel hjemmeside: pilegrimsfellesskapet.no - som Erik Dahl 
tidligere driftet. Der fant man grunnleggende faktaopplysninger om foreningen, nyhetsstoff, 
bildereportasjer og en oversikt over kommende arrangementer. PSO har i 2017 laget en ny avtale 
med konsulenten Reidar Nygård om drift av nettløsning på domenet pilegrimsfellesskapet.no. Lokale 
foreninger i PSO inviteres å benytte foreningens hjemmeside for informasjon til medlemmer. 
Kommunikasjonsansvarlig har i oppdrag å avtale kurs for de lokale foreningene i hvordan de kan 
bruke den nye nettsiden.  
Facebook. Pilegrimsfellesskapet St. Olav har en offentlig gruppeside på Facebook med vel 360 
medlemmer. På den legger styret ut aktuell informasjon. 
 

Pilegrimskontoret ved NPG og Pilegrimsboden under Olavsfestdagene  
PSO har gjennom flere år deltatt i planlegging og gjennomføring av Pilegrimsboden på Historisk 
marked og som pilegrimsverter i Pilegrimsmottaket i NPG. I 2017 har PSO hatt ansvar for 
Pilegrimskontoret på Nidaros pilegrimsgård i tidsrommet 12. juni til 24. september. Det har vært 44 
pilegrimsverter, som har hatt ansvaret for mottaket og pilegrimsboden. Totalt vel 1.300 timer frivillig 
arbeid. PSO har for pilegrimsvertene arrangert en kurskveld, en opptaktskveld og en takkefest. 
PSO bidrar gjennom pilegrimsvertenes arbeide til å styrke og utvikle Nidaros Pilegrimsgård som 
regionalt pilegrimssenter og mål for St Olavsleden. 
PSO informerer under hele året om pilegrimsledene til Nidaros og andre leder i Europa. 
PSO gir fortløpende informasjon om pilegrimsledene gjennom magasinet Pilegrim i dag, gjennom 
foreningens hjemmeside og gjennom foreningens facebookgruppe.  
 

Representasjon. 
PSO var i 2017 representert ved bl.a. følgende arrangementer: 

• Reformasjonsseminar på Ørlandet. Styreleder deltok i møtet 22. mars. 

• Rådsmøte for Nidaros pilegrimsgård. Styreleder deltok i møtet 29. mai.  

• Årsmøte Pilegrimsnettverket Østerdalsledene i Trondheim. Styreleder deltok 11. mai. 

• Dugnad på NPG 23. mai kl 17-19. Styreleder og cirka ti medlemmer deltok. 

• 4. juni Pilegrimens dag. Styreleder og mange medlemmer deltok i 20-årsjubileum på NPG. 

• Vigsling av Johanneskirken Lia gård. Anne Lise Galtung Risan, Ingvild Ødegård og Vigdis 
Vormdal deltok. 

• Vandring over Hadeland. Samarrangement med RiHaTo 1. - 3. september 2017.    
 Gunnar Prytz Leland og Hilde Kirkvold deltok fra styret 

• Pilegrimskonferanse på Oppdal 2. - 3. november. Vigdis Vormdal deltok. 

• Svensk-norsk tilbydersamling i Østersund den 7. - 8. november. Gunnar Prytz Leland deltok. 

http://pilegrimsfellesskapet.no/
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Hovedforeningen 
Styre.  

Arbeidsutvalg. 
Redaksjonskomité. 

Mottaksutvalg.        

Vandringsutvalg. 

   

 

 

Lokale/regionale foreninger 

Medlemmer, årsmøten og styren.  

Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby, Lier 

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard, Oslo 

Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria, Sarpsborg 

Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Oppdal 

Pilegrimsforeningen i Rennebu 

Pilegrimsfellesskapet Ringerike-Hadeland-Toten 

Pilegrimsfellesskapet St. Thomas, Valdres 

Pilegrimsnettverket for Østerdalsledene 

 

 

 

Regionale pilegrimssenter. 

PILEGRIMSSENTER OSLO. 

NIDAROS PILEGRIMSGÅRD. 

PILEGRIMSSENTER DOVREFJELL.                
PILEGRIMSSENTER DALE-GUDBRANDS GARD.                   
PILEGRIMSSENTER HAMAR.                   
PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN. 

REGIONALT PILEGRIMSSENTER STIKLESTAD. 

                   PILEGRIMSSENTER GRANAVOLLEN 

 

Hovedforeningen 
Årsmøte 

Medlemmene i 

hovedforeningen  

og de 

lokale/regionale 

foreningene. 
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Samarbeid
Foreningen samarbeider med de lokale/regionale foreningene, Nasjonalt pilegrimssenter, de 
regionale pilegrimssentrene, Nidaros Pilegrimsgård og pilegrimspresten i Nidaros samt diverse andre 
aktører i pilegrimsbevegelsen i inn- og utland. Samarbeidet mellom Nidaros Pilegrimsgård og PSO er 
viktig for foreningen.  

PSO-rommet i Nidaros Pilegrimsgård 
Styret har i mars 2017 gjennomført en oppgradering og rydding av PSO-rommet i Nidaros 
pilegrimsgård. Innkjøp har blitt gjort av nytt inventar sånn som: mikrobølgeovn, kjøleskap, komfyr, 
oppvaskmaskin og stekepanne. Medlemmer har gitt porselen og annet kjøkkenutstyr. I PSO-rommet 
finnes nå også et arkiv med magasinet Pilegrim i dag. 

Økonomi 
I slutten av våren bytte PSO til et nettbasert regnskapsprogram. Dette medførte under etableringen 
mye ekstraarbeid for kassereren. 
Foreningen har gjennom året hatt en aktiv virksomhet og større utgifter. Lønnshonorar har blitt 
utbetalt til kasserer og kommunikasjonsansvarlig. Årsmøtet gikk med et underskudd på 25.000,-. 
Inntektene har også økt og består framfor alt av kontingent, salg av medlemsbladet Pilegrim i dag, 
bidrag fra NPS og de regionale sentrene samt støtte fra EU:s regionale utviklingsfond (Interreg 
Sverige – Norge) samt gave fra NPG. Foreningens regnskap for 2017 gjøres opp med et årsresultat 
med underskudd på kr. 9 807,-.  I 2016 fikk foreningen et overskudd på 69 729,-. 

Takk
Styret gleder seg over uttrykt støtte, engasjement og et omfattende arbeid som er lagt ned av våre 
medlemmer i løpet av året. Vi takker for all innsats og alle gode ideer. Vi takker lokale/regionale 
foreninger, Nidaros Pilegrimsgård, Nasjonalt Pilegrimssenter, de regionale pilegrimssentrene i Norge, 
Den norske kirke og Nidaros domkirke for godt samarbeid. Takk til Trondheim kommune og andre 
som har gitt økonomisk støtte til PSO i 2017. Pilegrimsfelleskapet St Olav ønsker å være en aktiv 
bidragsyter i et konstruktivt samarbeid med andre aktører, til beste for pilegrimene.  
Vi takker alle våre samarbeidspartnere for et godt og inspirerende arbeid.  

Trondheim, 8.mars 2018. 

Gunnar Prytz Leland, styreleder


