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Årsmelding for Pilegrimsforeningen  

St. Hallvard av Huseby - 2017 
 

 

Oppstarten i 2016 

● Foreningen ble stiftet 15/11 2016. Det ble valgt et interimstyre: Sidsel Mamen (Røyken), 

Alf J. Lyngra (Røyken), Knut B. Hanssen (Lier), Ingrid Nordby Bæk (Øvre Eiker), 

Stephen Sirris (Røyken).   

● Følgende ble valgt til å være valgkomite: Solveig Kristiansen (Lier), Liv Jorunn Koller 

(Røyken), Ellen Martha Blaasvær (Lier). 

 

Styret i 2017: 

Knut B. Hanssen, Lier (leder) 
Anders Opsahl, Tranby  
Sidsel Mamen, Røyken  
 

Grete Bergersen, Drammen 
Gudrun Klingsheim, Nedre Eiker 
Ingrid Nordby Bæk, Vestfossen (vara) 
Gro Ølberg, Frogner (vara)  

 

Foreningens arbeid gjennom året: 

● 28 betalende medlemmer i 2017 

● Det ble avholdt styremøte 06.12.16, 17.01.17, 28.02.17, 07.06.17, 12.09.17, 19.10.17 

● Vi fikk registrert oss i Brønnøysundregisteret i januar 2017 og fikk bankkonto i mars 

2017.  

● Alf Lyngra har utarbeidet en omfattende beskrivelse av veien gjennom Vestfold og 

Buskerud. Dokumentet er videreformidlet til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og til 

pilegrimssenteret i Oslo og gjort tilgjengelig på nettet.   

● Berit Dahl Soltvedt har utarbeidet logo. Hun har også laget en større plakat som har 

vært benyttet på Lierdagene og ved møter.  

● Den 6/4 deltok Fred Tschan og Knut B. Hanssen på merkekurs i pilegrimsenteret i Oslo. 

● Vi er medlemmer i paraplyorganisasjonen Pilegrimsfellesskapet St. Olav. Årsmøtet var i 

april 2017. Ingen deltok fra vår forening. 

● Vi har opprettet facebook-konto (og har fra 2018 fått hjemmeside under 

Pilegrimsfellesskapet.no)  

● Vi har etablert en mailing-liste med 52 interessenter. Vi har jevnlig sendt ut nyhetsmailer. 
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● Vi har også etablert en sted på google-foto for deling av bilder fra våre arrangement. 

● Vi har tatt kontakt med menighetene i området for å høre hvilke som ønsker å være 

medlem av foreningen. Røyken, Frogner og Tranby har takket ja. Flere menigheter er 

positive men har ennå ikke bekreftet. 

● Vi hadde stand på Lierdagene. 

● Vi har tre personer som er ansvarlige for merking: Fred Tschan (Lier), Alf J. 

Lyngra(Røyken) og Jan Haug (Drammen).  

● Brit Tschan har påtatt seg å føre regnskapet fra rundt årsskiftet 2017/2018 

● Vi har vært i kontakt med pilegrimssenteret i Oslo ved Roger Jensen samt vår 

søsterforeningen St. Hallvard i Oslo, for å se på muligheten for å arrangere en fast St. 

Hallvardsvandring. Vi jobber nå med en plan om å gjennomføre dette våren 2019 med 

en prøvevandring på deler av strekningen høsten 2018.  

 

Pilegrimskvelder og vandringer:  

● Pilegrimskveld i Røyken menighetshus tirsdag 14. mars kl 19.00 

Knut Andersen kåserte om St. Hallvard med fokus på hans betydning for mennesker på 

flukt i dag. Intervju med Ftwi fra Eritrea som nylig er bosatt i Røyken. 

● Årsmøte 25/4 på Frogner menighetshus. I tillegg til årsmøtesaker viste vi naturfotografier 

som Per Haavard Løkken har tatt. Berit Dahl Soltvedt forklarte symbolikken i St. 

Hallvard-logoen som hun har utarbeidet. 

● 30/4 til 7/5. Pilegrimstur med vandring rundt Rieti og Assisi. 18 deltakere.  

● På selve St. Hallvardsdagen (15/5) arrangerer Frogner menighet et arrangement på 

Huseby. Deretter var det samling i Gullaug kirke. 

● Søndag den 21/5 arrangerte foreningen vandring fra Parkveien til Frogner kirke og 

videre ned til Huseby og Gullaug. I Frogner kirke, prestegården og Gullaug kirke var det 

utstilling av arbeidene til kunstneren Borgny Farstad Svalastog. Etter matpause vandret 

vi til Huseby og deretter til Gullaug. I Gullaug var det gudstjeneste og servering av 

pølser. 

● Den 20/8 deltok vi på vandring fra Skoger gamle kirke til Fjell kirke sammen med 

menighetene i Tangen, Strømsø, Skoger, og Fjell. Da vi kom fram til Fjell kirke holdt vi 

en kort orientering om foreningen. 

● Den 21/9 var foreningen invitert til vår søsterforening St. Hallvard i Oslo. Vi orienterte om 

foreningen og viste bilder fra våre arrangement. 

● Vi hadde en vandring fra Asker til Tanum søndag 24/9. Lunsj på Asker museum med 

omvisning.  

● Vi vandret til Sportskapellet søndag 22/10 og deltok på gudstjenesten.  

● Pilegrimskveld 7/11 i Frogner menighetshus: Variert program med blant annet bilder og 

fortellinger fra vårens tur til Assisi.   

 


