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Styret og styremøter 

Styret har i 2018 bestått av: Geir Charles Karlsen (leder), Jan Torstein Engen (kasserer), 

Helene Selvik (sekretær), Mona-Elise Moan, Stig Ravnemyr (webansvarlig), Ingun Ege (vara) 

og  Ragnhild Komperød (vara). 

Det ble i 2018 avholdt 7 styremøter og årsmøtet ble gjennomført 28.februar  

 



Medlemmer:  

Pilegrimsfellesskapet hadde ved utgangen av året 42 medlemmer. Facebook-gruppen har 232 

følgere, her legges det ut jevnlig informasjon om fellesskapets arbeid.   

Temasamlinger/medlemsmøter 

Pilegrimsfellesskapet arrangerte 4 temasamlinger med fokus på pilegrim i Hafslund kirke  

17. januar – foredrag ved Erling Rimehaug og hans mangeårige pilegrimsarbeid med 

vandringer mellom Nasaret og Betlehem. Sang ved Brita Holmen og prosjektkoret.  

28. februar – årsmøte med foredrag i etterkant, av Helene Selvik. Tema var pilegrimsreise i de 

vise menns fotspor – Jordan og Det hellige land.  

18. april – Foredrag ved Hans Jacob Dahl som fortalte om sin erfaring fra pilegrimsarbeidet 

på Dovre. Dagfinn Ravneng ledet allsang.  

28. november. Foredrag ved Pilegrimsprest i Nidaros Einar Vegge. Temaet var Utgravningen 

av St. Klemens kirken i Trondheim knyttet opp til St. Nikolas-tradisjonen og Sarpsborg som 

Olavsby. Sang ved Korluren.  

Pilegrimsfellesskapet har også bidratt med å holde foredrag om Borgleden, blant annet i 

Domkirken i Fredrikstad 8. mai, og på Gressvik menighetssenter 8. november 

Vandringer 

I 2018 har det blitt arrangert 3 vandringer med ulike tema- (utenom vandringer under Olsok) 

28. april – meditativ pilegrimsvandring i samarbeid med Kristin Bakkevig - Sokneprest i Berg 

menighet – som ledet i meditasjoner gjennom vandringen. Turen gikk fra Klatreparken til 

Berg kirke i strålende sol. Dagen ble avsluttet med pilegrimsmesse for trøtte føtter i Berg 

kirke. Det var musikkinnslag fra fløytist Linn Cecilie Aasvik. 

27. mai – Pilegrim på botanisk vandring. Vi hadde med oss botaniker Jan Ingar Båtvik fra 

Høyskolen i Østfold – og gikk på jakt etter St. Olavs lysestake – og fant denne i det eneste 

feltet den vokser i i Østfold. Været innfridde og det ble flere botaniske funn langs veien samt 

flåtetur på Nipa. Dagen ble startet med morgenbønn på Gabestad. 

16. september – Pilegrims på salmevandring fra Kambo til Moss kirke. Høstvandring med 

salmer som tema. Langs leden presenterte vi salmer fra ulike tidsepoker med temaet pilegrim 

– alt fra Carl-Andreas Næss og Kari Mangrud Alsvåg til Thomas Kingo. Det ble måltid på 

Onkel Blå etterfulgt av konserten «What a wonderful world» i Moss kirke, med blant annet 

Åshild Skiri Refsahl. Turen var i samarbeid med Arena Moss- kirke og kultursenter.  

I tillegg til disse vandringene har vi vært med på å bidra på Friluftslivets uke 2. september, og 

vandret i Eidsberg 19. august, i samarbeid med Eidsberg menighet og kantor Willem Wilschut 

.  



 

Olsok og Olavsdagene 

Pilegrimsfellesskapet fortsatte i 2018 sitt samarbeid med Olavsdagene, Sarpsborg kommune 

og Borgarsyssel museum. De stilte opp som frivillige og vandringsledere på alle 

arrangementene. Arbeidet var også i samarbeid med det gregorianske tidebønnskoret St. Olav 

Vocale og ansatte fra Den norske kirke. Vandringene hadde god oppslutning og det var 

strålende sommervær. 

Tilrettelagt vandring i Kulåsparken torsdag 26. juli. Her hadde vi nærmere 80 deltakere, både 

ledsagere og beboere hjemme eller på institusjon. Det ble servert rømmegrøt og spekemat. 

Musikk både underveis med Marianne Aarum og Kari Andrea Johansen på fløyte, Henrik 

Brusevold og Carl-Andreas Næss på orgel/klaver og Emilie Hellum Johansen med sang. 

Kveldsvandring 27. juli – i etterkant av Ole Paus konsert gikk vandringen fra Storedal til 

Hunn feltet i sommerkvelden som ble den den varmeste i Sarpsborg. Vel fremme på feltet var 

det sang ved Sunniva Berg, foredrag ved guider fra Visit Østfold og servering av suppe og 

brød.  

28. juli – åpen dag på Borgarsyssel museum. Her stilte vi med stand, vaffelsteking og salg av 

pilegrimsprodukter. Vi var også med på pilegrimsvandring for barn, der de møtte ulike 

pilegrimer og deres historier, på sin vandring frem til St. Nikolas kirkeruin. Her fikk de 

pilegrimsdiplom og kunne lage pilegrimsmerker.  

28. juli ble også milesteinen utenfor Borgarsyssel museum avduket. Pilegrimsfellesskapet 

sendte i 2017 en søknad til kommunen om en milestein. Kommunen svarte positivt, og laget 

til sommeren 2018 en plass med drikkevann, infoskilt, og rasteplass utenfor Borgarsyssel 

museum, hvor også milesteinen er plassert. Pilegrimsfellesskapet deltok på avdukingen 

sammen med Biskop Susanne Rappmann av Gøteborg, Biskop i Borg Atle Sommerfeldt, 

varaordfører, fylkeskommune m. fl. «Fanfare og omkved», som var spesielt skrevet til 

anledningen av Carl-Andreas Næss, ble fremført av musikere fra bla. DNBE. 

29.juli - startet dagen med tidebønn i Solli kirke ved St. Olav Vocale, og vandringen gikk via 

Tune kirke inn til Borgarsyssel museum. Her ble det servert rømmegrøt til pilegrimene, og vi 

deltok på Olsokgudstjenesten. Petter Johannessen og Ragnhild Hansen var vandringsledere.  

Vandring med skolene 

Pilegrimsfellesskapet samarbeidet med Hafslund menighet og Hafslund barneskole om 

pilegrimsdag 20.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, 

lagde egne pilegrimsmerker, svarte på spørsmål og møtte pilegrimer på sin vei. Fremme ved 

Borgarsyssel museum var det mat og aktiviteter.  

 

 



 

Deltakelse på møter/konferanser 

Pilegrimsfellesskapet sendte i 2018 to representanter til Årsmøte i Pilegrimsfellesskapet St. 

Olav i Trondheim.  

Pilegrimsfellesskapet var også representert ved leder Geir Karlsen, på Nationellt Pilgrimsmöte 

i Gøteborg i oktober.  

Samarbeidspartnere 

Pilegrimsfellesskapet har samarbeidet nært med Den norske kirke i Sarpsborg, Borg 

bispedømme, Sarpsborg kommune, Borgarsyssel/Østfoldmuseene, iSarpsborg, Visit Østfold 

og Østfold fylkeskommune i løpet av året. Det har vært jevnlig kontakt og møter, og 

fellesskapet var med å arrangere Pilegrimsdag for ulike aktører, på Borgarsyssel 8. juni.  

 

Sekretær Helene Selvik  

Skjeberg 6. februar 2019 

 

 

 


