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Styret og styremøter 

Styret har i 2019 bestått av: Geir Charles Karlsen (leder), Jan Torstein Engen, Helene Selvik 

(sekretær), Mona-Elise Moan, Ingun Ege (vara), Monica Svarød Aasen (vara) og Stig 

Ravnemyr. 

Det ble i 2019 avholdt 6 styremøter og årsmøtet ble gjennomført 26. februar.  

Medlemmer 

Pilegrimsfellesskapet hadde ved utgangen av 2019 51 betalende medlemmer.  

Temasamlinger/medlemsmøter 

Pilegrimsfellesskapet arrangerte 3 temasamling med fokus på pilegrim i Hafslund kirke. To av 

disse var i samarbeid med henholdsvis Hafslund menighet og Borg bispedømme. 

6. februar: Pilegrimskveld med tema: «Gudsmoderen Maria og kongsdatteren Astrid: 

Betydningen av Olav den helliges kvinnelige alliansepartnere" 

I anledning feiringen av Allianseåret 2019 - 1000 år etter at Olav Haraldsson giftet seg med 

sin Astrid var tema både Astrid og Maria. Karoline Kjesrud fra Universitetet i Oslo holdt et 

spennende foredrag blant annet basert på sin bok Himmeldronningen skrevet sammen med 

Nanna Løkka. Dette ble en flott oppstart av temaet som preget også sommerens 

pilegrimsvandringer.   

 

20. mars: Onsdagskveld i samarbeid med Hafslund menighet med Lars Ole Klavestad 

Tittelen på foredraget var “Kulturlandskapet forteller – en billedlig vandring i Skjebergs 

rituelle landskapshistorie" Landskapsarkitekt, billedkunstner og forfatter Lars Ole Klavestad 

fortalte om Skjebergsletta, Ingedal og de tilgrensende kulturlandskapene, og avslørte litt fra 

leting etter ukjente helleristninger i mørket og tanker om middelalderkirkenes beliggenhet. 

Dette er det landskapet pilegrimen vandrer langs i nærmiljøet og det ble en spennende 

kveld.  

 

23. oktober: Boklansering i samarbeid med Borg bispedømme ”Kirken i Landskapet” 

Praktboken «Kirken i landskapet» skrevet av Lars Ole Klavestad ble lansert i Hafslund kirke i 

samarbeid mellom Borg bispedømme og pilegrimsfellesskapet – i anledning Borg 

bispedømmes 50-års jubileum. Boken omhandler de flotte kirkene i Borg bispedømme, 

landskapene omkring dem, pilegrimsledene, menneskene, arkitekturen og kirkekunsten. 

Anne Enger åpnet kvelden og det var samtale mellom Biskop Atle Sommerfeldt og 

forfatteren ledet av prost Kari Mangrud Alvsvåg. Helge Stjørdal sang. Ekstra stas var det at 

boken har flere bidragsytere fra pilegrimsfellesskapet – både med bilder og fortellinger om 

pilegrim.  
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Vandringer 

I 2019 ble det arrangert 5 vandringer – i tillegg til Olsokdagenes vandringer. 

27. april: Vandring fra Skjeberg til Sarpsborg by 

Vårens første vandring ble arrangert i anledning “Turist i egen by” – og blant deltakerne var 

Fredrikstad kirkeakademi. Dagen ble startet med tidebønn I Skjeberg kirke og endte I 

sentrum der pilegrimsfellesskapet hadde stand og solgte vafler.  

 

25. mai: Vandring fra Elgåfoss til Bakke  

Dagen ble planlagt av Halden medlemmene Rolf Karlsen og Øystein Lie. Med på vandringen 

var også tidligere konservator I Halden, Svein Norheim som bidro med flott formidling om 

landskapet. I Søndre Enningdalen kirke ble det pilegrimsmesse ved Sokneprest Reidar 

Finsådal, og Sokneprest Kjell Halvor Flø. Ved Enningdalselva ble det guiding ved en av 

medlemmene i Halden jeger og fiskeforening. Det ble en flott vandring i vårværet – og en 

god forberedelse på sommerens vandring.  

Torsdag 6. juni: Vandring i samarbeid med Berg menighet 

Denne dagen hadde vi gleden av å vandre sammen med deler av Berg menighet og vi kunne 

høste av botaniker Marit Eriksens bugnende kunnskapslager. En fantastisk tur hvor vi fikk 

oppleve sol, regn, tordenskrall, trompettoner, sang og refleksjoner.  

Fredag 6. september: Vandring fra Stasjonsbyen – Skjeberg kirke  

Denne vandringen var i samarbeid med Friluftslivets uke i Sarpsborg. Øivind Kraft var 

vandringsleder og delte av sin kunnskap om området, som rommer både hulvei, 

husmannsplass og flere fornminner. Vel fremme i den vakre middelalderkirken avsluttet 

Mona-Elise Moan kvelden med lesning av egne og andres tekster. 

5. oktober: Vandring mellom Grebbestad og Tanum kirke  

Dagen startet ved Tanum kirke, hvor vi møtte Ingela Ling-Vannerus, som jobber med 

pilegrimsarbeidet i Grebbestad og Tanums kyrkor. De har laget en 8 km lang vandringsled, 

som er en godkjent Olavsled. Det var flott høstvær og landskap som ramme om vandringen.  

 

Olsok og Olavsdagene 

Pilegrimsfellesskapet fortsatte i 2019 sitt samarbeid med Olavsdagene, Sarpsborg kommune 

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

arrangementene. De var også hovedarrangør av ”Alliansevandringen”, som gikk fra Skee 

Kyrka i Sverige frem til Sarpsborg og Borgarsyssel.  

Dagene ble også gjennomfør i samarbeid med det gregorianske tidebønnskoret St. Olav 

vocale og ansatte fra Den norske kirke samt Borg Bispedømme. Vandringene hadde god 

oppslutning og strålende sommervær. 
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Til dette årets Olsok bestilte pilegrimsfellesskapet en Astrid-stav fra Kai Ringsrød, og denne 

ble båret med på alliansevandringen sammen med Olavsstaven hele vandringen.  

Ved gjennomgang av frivillighet og timer er det klart at pilegrimsfellesskapet bidro betydelig 

med sin kompetanse og kunnskap om pilegrimsleden, ved å være vandringsledere og ved å 

gjennomføre arrangementene.  

Rapport er videresendt til kommunen og Olavsdagene som har rapportert videre med 

følgende konklusjon:  

Det har blitt nedlagt 144 timers frivillig innsats av 12 personer i forkant av Olsok. Mellom 4 

og 14 frivillige har vært aktive hver dag i perioden 24. juli – 29. juli som frivillige – og antallet 

timer er til sammen 545. Til sammen er dette en frivillig innsats på 698 timer.  

Alliansevandringen  

Dag 1: 25. juli - Skee middelalderkyrka - Elgåfoss  - 38 deltakere 

Dag 2:  26. juli - Elgåfoss – Bakke - 14 deltakere 

Dag 3:  27. juli - Bakke – Fredriksted festning - 11 deltakere 

Dag 4: 28. juli - Rød herregård – Ingedal middelalderkirke - 11 deltakere 

Dag  5: 29. juli - Skjeberg middelalderkirke – Borgarsyssel museum - 42 deltakere 

 

To av vandrerne gikk hele veien fra Skee til Borgarsyssel. 

Pilegrimene var spesielt invitert til Olsokgudstjenesten 29. juli, og vandret inn i prosesjon. 

 

Tilrettelagt vandring: 24. juli 

Også en del av årets program hvor pilegrimsfellesskapet bidro med forarbeid og 

gjennomføring. Denne dagen samlet over 80 deltakere, som satte stor pris på både vandring, 

konsert og rømmegrøt med tilbehør. 

Familiedag på Borgarsyssel: 27. juli 

Her deltok pilegrimsfellesskapet med stand og som deltakere på pilegrimsvandring for barn.  

Vandring med skolene 

Pilegrimsfellesskapet samarbeidet med Hafslund menighet og Hafslund barneskole om 

pilegrimsdag 6. 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. De ble også 

møtt av fløytist Christine Møklegård. Fremme ved Borgarsyssel museum var det mat og 

aktiviteter.  

Pilegrimsfellesskapet bidro også til pilegrimsvandring i samarbeid med Sarpsborg menighet 

og Sannesundveien skole 13. juni. Denne dagen gikk turen fra Sannesundveien skole via 

Kulåsparken og Sarpsborg kirke frem til museet og det ble også her pilegrimsmøter og 

musikk med på veien. Borgarsyssel museum både fortalte om og servert typisk pilegrims- og 

middelaldermat.  
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Andre arrangementer/oppgaver 

 Pilegrimsfellesskapet deltok med 2 representanter på PSO sitt årsmøte i Trondheim i 

mars.  

 Pilegrimsfellesskapet leverte i 2019 en uttalelse til Nasjonalt pilegrimssenter i 

anledning høringen om langtidsplanen for pilegrimsarbeidet frem mot 2030. 

 Pilegrimsfellesskapet sendte 1 deltaker på Nasjonal pilegrimskonferanse i Tønsberg i 

september. 

 Pilegrimsfellesskapet deltok med stand på innovasjonsutstillingen under Sarpsborg 

kommunes begeistringsseminar.  

 Pilegrimsfellesskapet har fra november 2019 en representant i prosjektgruppen som 

jobber med Regionalt pilegrimssenter Borgleden. 

 

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. 

 

 

Helene Selvik  

sekretær 

Sarpsborg, 7. februar 2020  

 


