Velkommen til årsmøte i PSO
Årsmøtet for PSO avholdes digitalt den 24.april kl 10.00 – 15.15.
De som vil delta klikker på denne linken: https://amot.whereby.com/rom-xl1





Legg inn navnet ditt og trykk Continue.
Be om tillatelse for bruk av mikrofon og kamera, deretter klikk på Tillat (Allow) i popupnettleseren for å bekrefte.
Før du kommer inn i rommet får du vist en forhåndsvisning av kamerabildet slik at du kan
foreta justeringer.
Klikk på Join room-knappen når du er klar til å bli med.
Nå er du i rommet! Kos deg med møtet!


De 12 første som logger seg inn blir synlige med bilde i møtet. Resten blir kun synlig med initialer.
Alle kan be om ordet og bli hørt.

Program for dagen:
10.00
10.15
11.30
11.45
13.00
14.00
15.00

Appell/peptalk og informasjon om gjennomføringen av møtet.
Årsmøtesaker; årsmelding, regnskap, budsjett og valg.
15. min pause
Årsmøtesaker; organisasjonsutvikling
Lunsj og lokale vandringer
Samtale ledet av Tor Singsås, om Olav den hellige før og nå.
Styreleder takker for møtet.

Saker:
1. Godkjenne innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokoll.
Forslag til vedtak:
Ordstyrer: styreleder Ingrun Jule
Protokollførere: sekretær Helene Selvik og Vigdis Vormdal.
Protokollunderskrivere: Peder Gjerdrum og nestleder Liv Aastad.

3. Godkjenne årsmelding. Se vedlegg.
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes.
4. Godkjenne revidert regnskap. Se vedlegg.
Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes.
5. Godkjenne budsjett. Se vedlegg.
Forslag til vedtak: Budsjett for 2021 godkjennes.
6. Fastsette kontingent
Styret har ikke forslag om endring av kontingent.
Forslag til vedtak: Kontingent forblir uendret.
7. Behandling av innkomne forslag
8. Valg
Valgkomiteen legger fram forslag til valg av styre og valg av revisor.
Styret legger fram forslag til valg av valgkomite.
Forslag til vedtak: Se valgkomiteens innstilling. Som neste års valgkomite foreslår styret:
Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.
9. Organisasjonsutvikling
Se vedlegg i saken. Saken legges fram til drøfting.
Videre prosess:
Vår/sommer/tidlig høst 2021 tas saken opp i medlemsmøte for direktemedlemmer i
Trondheim, samt i alle lokallagene. Innspill sendes styret fortløpende. Høsten 2021 legger
styret fram revidert forslag i en ekstraordinær generalforsamling som gjennomføres digitalt.
Det tas sikte på at endringer kan gjennomføres fra 2022.
Forslag til vedtak: Styret fortsetter arbeidet med organisasjonsutvikling med de innspill som
ble gitt i møtet. Saken legges fram i lokale medlemsmøter.

For styret
Ingrun Jule, leder.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav

Årsmelding 2020
Virksomhetens omfang og forutsetninger
Pilegrimsfellesskapet St. Olav (PSO) er en ideell organisasjon åpen for alle. Målet er å
fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt.
Pilegrimsfellesskapet St. Olav er en landsdekkende forening, en paraplyorganisasjon med
lokale og regionale foreninger. Foreningen er basert på frivillig arbeid.

Medlemmer og foreninger
Foreningen hadde pr. 31.12.2020 – 444, (i 2019 - 480 medlemmer).
Forening

2020

2019

2018

2017

2016

Direktemedlemmer
Pilegrimsfellesskapet
St. Olav
Pilegrimsfellesskapet
St. Hallvard, Oslo
Pilegrimsforeningen
St. Hallvard av
Huseby
Pilegrimsfelleskapet
Sta. Maria –
Sarpsborg
Pilegrimsforeningen i
Rennebu
Pilegrimsfellesskapet
St. Olav, Oppdal
Pilegrimsfellesskapet
Ringerike-HadelandToten
Pilegrimsfellesskapet
St. Thomas i Valdres
Pilegrimsnettverket
for Østerdalsledene

159

179

149

137

191

44

79

66

70

70

49

35

31

28

30

54

51

42

40

29

22

22

11

16

15

15

23

22

24

22

39

38

38

30

31

23

29

34

38

38

39

24

29

22

22

SUM

444

480

422

418

448

I tillegg til medlemmer har hver forening mange «interessenter» - som er med å vandre uten
å være medlemmer, står på maillister eller som følger/er medlemmer av grupper på
Facebook.

Digitalt årsmøte 2020 PSO
Årsmøte for PSO var planlagt gjennomført i Trondheim i helgen 20.-22. mars. I tillegg til
årsmøtet stod det flere aktiviteter og foredrag på programmet og det var god påmelding.
Grunnet koronakrisen og nedstengingen av landet 12. mars vedtok styret 17. mars at årsmøtet
skulle gjennomføres ved epost.
Årsmøtesaker ble sendt utpå e-post 18.mars til alle lokalforeningene, med beskjed om å
videresende til alle medlemmer. Det ble bedt om innspill, kommentarer, spørsmål og
benkeforslag på e-post innen 30. mars.
Innen fristen hadde det kommet inn 3 innspill om 2 saker, disse ble tatt opp på styremøte i
PSO 31.mars. Vedtak om å gjennomføre årsmøtet digitalt ble opprettholdt.
Styret behandlet alle innkomne forslag i sitt møte 31. mars, og nytt forslag ble sendt ut til
avstemning innen 7. april. Frist for å avlegge stemmer på e-post var 20. april og resultat av
stemmegiving ble bestemt utsendt innen 30. april. Innen fristen var det kommet inn 22
stemmer. (Vedlagt ligger protokoll fra årsmøte)

Styret – revisor og valgkomite 2020
Valg av styre årsmøte 2020
Styreleder Ingrun Jule – valgt for 1 år
Styremedlem Liv Aastad – valgt for 2 år
Styremedlem Tor Singsaas – valgt for 2 år
Varamedlem Adrien Safranka – valgt for 1 år
Varamedlem Laila H. Støen – valgt for 1 år
Følgende styremedlemmer satt over fra forrige periode – med 1 år igjen:
Styremedlem – Helene Selvik
Styremedlem – Hilde Kirkvold.
Revisor
Jan Schrøder, daglig leder for leder Nidaros domkirke og Vår frue menighet.
Valgkomite
Einar Vegge, Peder Gjerdrum og Susan Boyd.
Styret har, etter årsmøtet, utnevnt Liv Aastad til nestleder, Hilde Kirkvold til kasserer - samt
Helene Selvik til sekretær.

Arbeidsutvalget (AU) har bestått av Ingrun Jule, Liv Aastad og Hilde R. Kirkvold og har hatt 1
møte. De har også hatt muntlige samtaler og mailutveksling i aktuelle saker. AU sitt formål er
å forberede styremøter. Det har ikke vært ført protokoll i arbeidsutvalget

Styremøter
Styret har i 2020 hatt 9 møter. Med unntak av et møte i Trondheim (25/8.) har alle disse blitt
gjennomført digitalt (7/1, 22/2, 17/3, 31/3, 12/5, 22/6, 25/8, 27/10, 8/12).
Styret har behandlet 74 saker.

Nidarosutvalget
Nidarosutvalget PSO fortsatte i 2020 sitt arbeide. Nidarosutvalget har følgende medlemmer:
Adrien Safranka, Ingvild Ødegård, Vigdis Vormdal, Turid Thorvaldsen og Einar Vegge. Adrien
Safranka har rollen som Nidarosutvalgets leder.
Utvalget fortsatte sitt virke under pandemien med noen justeringer, det har vært færre
fysiske møter, og flere digitale arbeidsmøter. Til tross for at noen arrangementer uteble, har
vi gjennomført flere vandringer. Det ble kortere byvandringer i sommer med pilegrimsprest
Einar Vegge, samt to dagsturer i høst med Aage Gram, fra St. Olavsspranget og Byneset til
Nidarosdomen. Nidaros pilegrimsgårds hagegruppe ble fulgt opp av utvalgets medlem Turid,
og arbeidet ble evaluert i desember. Da PSO har holdt medlemsmøte i Trondheim i august,
har utvalget hjulpet til i den praktiske gjennomføringen. I oktober ble en pilegrimskveld
arrangert for direktemedlemmer i Trondheimsregionen, selvfølgelig med smitteverntiltak.
Tilsvarende møte i november uteble av smittevernhensyn.

Medlemsmøter
Lørdag 18. februar ble det gjennomført medlemsmøte i Oslo bispegård i samarbeide med St.
Hallvard Oslo. 20 deltakere var med. Styret var representert ved Ingrun Jule, Liv Aastad og
Adrien Safranka. Ingrun Jule ledet møte, og aktuelle saker var blant annet videre
organisasjonsutvikling, identitet, satsningsområder samt forslag til egen logo. Deltakerne ble
delt inn i grupper, og det ble en god samtale. Kristin Øveraas førte referat. Det ble også tid til
en god lunsj samt vandring.
28. januar ble det gjennomført medlemsmøte i Trondheim med samme program.
29. august ble det gjennomført medlemsmøte for direktemedlemmer i Trondheim, med 18.
deltakere. Tema var: Hvem er vi/hvorfor er vi med i PSO? Ønsker for møter/aktiviteter og
rekruttering.

Vandringshelg Rena 26. -27. september
10 personer deltok på vandringshelg som inneholdt vandring på Østerdalsleden,
Pilegrimskleven, orientering om Rena kartong, og samling og måltider i Åmot kirke –
Tømmerkatedralen.

Kommunikasjon
PSO har gitt fortløpende informasjon om pilegrimsledene gjennom magasinet Pilegrim i dag,
gjennom foreningens hjemmeside og gjennom facebookgruppen «Pilegrimsfellesskapet St.
Olav».
Hilde Kirkvold har i 2020 hatt det tekniske ansvaret for nettsiden i 2020. Laila Støen og
Adrien Safranka har fått opplæring i å legge ut aktiviteter og nyheter der. Ingrun Jule har
hatt ansvar for å sende ut nyhetsbrev. Det ble sendt ut 2 nyhetsbrev i 2020.

Pilegrim i dag
Medlemsbladet Pilegrim i dag er 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 med å sende inn stoff til redaksjonen.
Styret oppnevnte i 2020 Hans Jacob Dahl som redaktør av Pilegrim i dag og Helene Selvik
som medlem i redaksjonsgruppa. Vigdis Vormdal og Bjørg Vartdal fortsatte i sine verv. Roger
Jensen trådte ut av sin rolle som redaksjon etter å ha sluttet som leder for Oslo
pilegrimssenter.
I 2020 utkom det 2 utgaver av Pilegrim i dag.
PSO har jobbet aktivt mot å skaffe til veie nye annonser til Pilegrim i dag, og utarbeidet
infoskriv og liste over aktuelle annonsører samt tatt kontakt.

Facebook
Pilegrimsfellesskapet St. Olav har en offentlig gruppe på Facebook med 655 medlemmer. På
den legger styret ut aktuell informasjon.
Nidarosutvalget har opprettet en egen Facebook-side med navnet «Nidaros Pilgrim». Denne
siden har et internasjonalt preg og har 95 følgere (80 likes).

Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård og Pilegrimsboden under
Olavsfestdagene
Pilegrimsmottaket åpnet flere uker senere enn normalt, og noen arrangement måtte avlyses
eller utsettes.
Pilegrimsmottaket måtte foreta flere forandringer pga pandemien, bl.a. avkortet
åpningsperiode, og spesielt bruk av desinfiserende og grundig vask ble en del av hverdagen.
Nidaros pilegrimsgård har valgt å ha koordineringsansvaret for mottaket i 2020.
Nidarosutvalget har bidratt med forberedelsene og i gjennomføringen. Mottaket ble dekket
opp av 20 frivillige pilegrimsverter, med 123 vaktøkter. Det var lagt opp seks uker med
boende pilegrimsverter (hospitaleros), som ble organisert og fulgt opp av Vigdis Vormdal.
Blant de som var hospitaleros var det representanter fra PSOs lokalforeninger i

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Oslo, Pilegrimsforeningen St Hallvard av Huseby,
Pilegrimsfellesskapet Sta Maria Sarpsborg, samt et direktemedlem, i tillegg til en frivillig som
ble invitert basert på tidligere samarbeid. Pilegrimsgården via sine nylige ansettelser kunne
ta seg av registrering på tidspunkter utenom oppsatte vakter.
Under Olsokfeiringen 2020 gikk den første Ildsjelvandringen, i som etter alt å dømme
kommer til å bli en årlig hendelse. To fra PSO (en fra Halden, og en fra Trondheim) har
gjennomført hele strekningen, og en deltaker fra Nidarosutvalget var med på deler av
vandringen. Enda flere, blant annet fra utvalget, skulle ha vært med på vandringens siste dag
men på grunn av værforholdene det siste døgnet ble den siste dag noe annerledes enn først
planlagt. Uansett fikk de vandrende som kom i mål i Trondheim en fin mottakelse i
regnværet på Lille Olsok.

Representasjon
PSO var i 2020 representert ved bl.a. følgende arrangementer:



Dovrefjellskonferansen på Oppdal – ved Adrien Safranka

Samarbeid
Foreningen samarbeider med 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
svært viktig for foreningen. Det lages en skriftlig samarbeidsavtale (NPG og PSO) som fornyes
hvert år.
PSO har i 2020 hatt to kontaktmøter med Nasjonalt Pilegrimssenter, hvor Liv Aastad og
Ingrun Jule deltok, samt to digitale styremøter sammen med Pilegrimsfellesskapet St. Jakob.

Økonomi
Regnskap for 2020 gjøres opp med et årsresultat med et overskudd på kr 9 112,95
Inntektene og utgiftene er endret med ca 23% i forhold til i 2019. Dette skylles
koronapandemien og den innvirkning som den har hatt på virksomheten. Vi har hatt
reduserte utgifter til blant annet reiser. Samtidig hadde Nidaros pilegrimsgård ikke mulighet
for å gi oss mer enn kr 10 000 for vår innsats i mottaket av pilegrimer i 2020. Tidligere har vi
fått kr 25 000.
Under årsmøte 2018 ble det satt av budsjettmidler som skulle gå til honorering av
administrative driftsoppgaver i PSO. I styresak 39/19 ble det derfor vedtatt en
honoreringsmodell der nødvendige driftsoppgaver ble fordelt mellom styreleder og leder av
Nidarosutvalget, i tillegg til regnskapsarbeidet. Modellen beskriver ansvar og
arbeidsoppgaver. Modellen ble videreført i 2020.

Takk
Styret takker for godt samarbeid i året som har gått, både internt i organisasjonen og
eksternt mot våre samarbeidspartnere. En stor takk til engasjerte og aktive lokalforeninger
og enkeltmedlemmer.
PSO takker også for nært og godt samarbeid med Nidaros pilegrimsgård, Nasjonalt
pilegrimssenter, regionale pilegrimssentre, Nidaros domkirke og andre menigheter i Norge,
og andre aktører. Vi er takknemlig for gode samarbeidsavtaler, samarbeidstiltak og
økonomisk støtte i 2020.
2020 har vært et spesielt år, der møter og vandringer ikke har blitt gjennomført slik vi ønsker
pga strenge smittevernregler. Noen samlinger og vandringer har vi fått til, men med færre
deltakere enn vi ønsker. Og både medlemsmøter og styremøter har blitt gjennomført
digitalt. Vi har lært mye av dette, og vil ta det med oss som en mulighet i årene fremover.
Samtidig håper vi igjen å kunne møtes mer i året som kommer.
Vi ser fram til den videre utviklingen av organisasjonen, med god kommunikasjon med alle
involverte. Styret vil fortsatt arbeide for at PSO blir en stadig tydeligere og samlende
organisasjon for det frivillige pilegrimsarbeidet i Norge, til beste for pilegrimene.

Ingrun Jule, styreleder

Helene Selvik, sekretær

Til PSOs Årsmøte våren 2021.
Valgkomiteens kommentarer og begrunnelse
Vedtektene sier (§ 5.8): … styret bør ha bred geografisk spredning. Ellers ingen formelle
føringer.
Det er valgkomiteens klare oppfatning at styrets leder bør gjenvelges.
Valgkomiteen foreslår ett nytt navn til en vakant posisjon i styret: Trond Klaape
Trond er 42 år, bonde bosatt i Gausdal hvor han driver en gård. Trond har organisasjons- og
styreerfaring fra Bonde- og småbrukarlaget og fra Mållaget. Som menighetspedagog i
deltidsstilling (40%) og leder av konfirmantopplegg bruker han aktivt pilegrimstematikk og
Gudbrandsdalsleden i områdene rundt Øyer. Han er karakterisert som dyktig og
kunnskapsrik, interessert i kultur og historie.
Valgkomiteen mener vi i Trond har funnet en styrekandidat som oppfyller kravet om
geografisk spredning og som bidrar til alders- og kjønnsbalanse. Vi føler oss trygge på at han
vi tilføre styret nyttig kompetanse.

De to andre kandidatene, Laila H Støen og Hilde Kirkvold, bytter etter eget ønske plass som
ordinært styremedlem og varamedlem. De er kjente i organisasjonen tidligere og trenger
ingen ytterligere presentasjon.

Trondheim/Ringerike, 19. mars 2021
Einar Vegge (leder)/sign.
Peder Gjerdrum (sekr.)/sign.

Susan Boyd/sign.

Innstilling fra Valgkomiteen til Årsmøtet i PSO våren 2021
2020-21

Geografi

Valgt
år

valgt til

Forslag

Rena,
Innlandet
Buvika,
Trøndelag
Trondheim
Sarpsborg,
Østfold
Tydal,
Trøndelag
Trondheim

2020

2021

Gjenvalg

Periode
fra 2021
til
2022

2020

2022

Trond Klaape

2023

2020
2019

2022
2021

Ikke på valg
Gjenvalg

2023

2019

2021

Laila H Støen

2023

kystpilegrim

2020

2021

Gjenvalg

2022

Nidarosutvalget

Trondheim

2020

2021

Hilde Kirkvold

2022

Tydal

Leder styret

1 år

Ingrun Jule

Medlem styret

2 år

Liv Aastad *)

Medlem styret
Medlem styret

2 år
2 år

Tor Singsaas
Helene Selvik

Medlem styret

2 år

Vara styret

1 år

Vara styret

1 år

Hilde
Kirkvold
Adrien
Safranka
Laila H Støen

Revisor

1 år

Jan Schrøder

Trondheim

2020

2021

forslag v/styret:
gjenvalg

2022

Leder
valgkom.
Medl.
valgkom.
Medl.
valgkom.

1 år

Einar Vegge

Trondheim

2020

2021

2022

1 år

Susan Boyd

Trondheim

2020

2021

1 år

Peder
Gjerdrum

RiHaTo

2020

2021

forslag v/styret:
gjenvalg
forslag v/styret:
gjenvalg
forslag v/styret:
gjenvalg

*) Liv Aastad har meddelt at hun ønsker avløsning

2022
2022

Gausdal/
Gudbrandsdalsleden

SAK 9: ORGANISASJONSUTVIKLING
I medlemsmøte 23.januar ble det ytret ønske om at vi tar et steg videre i organisasjonsutviklingen og
danner “landsoverbygningen” som en egen organisasjon. Dette kan gjøres på følgende måte:
PSOs årsmøte 2021:
 Årsmøtet behandler forslag til deling av dagens PSO i to, som forklart under.
 Det nye styret oppnevner et arbeidsutvalg som arbeider med organisasjonsutvikling fram mot
årsmøtet i 2022.
 Saken behandles i lokale medlemsmøter vår/sommer 2021, og i ekstraordinær
generalforsamling høsten 2021. Navn på både den lokale organisasjonen og
paraplyorganisasjonen må diskuteres
Pilegrimsfellesskapet St. Olav – PSO (lokalt i Trondheim):
 beholder dagens organisasjonsnummer, regnskapsavtale og bankavtale
 blir medlemsforening i paraplyorganisasjonen på linje med andre lokalforeninger
 har eget styre som velges av årsmøtet, blant nåværende direktemedlemmer
 beholder alle dagens direktemedlemmer i PSO, med medlemskontingent for disse
 har sitt årsmøte i Trondheim, så lenge PSO selv ikke bestemmer noe annet
 som naturlig følge av å fungere som lokalforening, blir PSO pådriver for pilegrimsrelaterte
vandringer og møter i Trondheimsregionen i egen regi
 PSO skal samarbeide med relevante lokale aktører i Trondheimsregionen
 PSO er innstilt til å bidra i arbeidet med Pilegrimsmottaket og Pilegrimsboden.
o Pilegrimsmottaket er Nidaros Pilegrimsgårds (NPG) pålagte ansvarsområde, som de
siste årene ble organisert/koordinert og bemannet av PSO, i samarbeid med
pilegrimsgården, og har mottatt honorar for arbeidet.
o av honoraret PSO mottar for arbeidet de utfører pva NPG, sendes en del av summen
videre til paraplyorganisasjonen, i den prosentandel andre medlemsforeninger bidrar
i det lokale arbeidet i Trondheim som pilegrimsverter/hospitaleros.
o Pilegrimsboden var initiert og organisert av PSO, og etter invitasjon til å samarbeide
har det Nasjonale Pilegrimssenteret overtatt ansvaret, som de siden har gitt videre til
NPG. Boden bemannes av frivillige fra PSO.
 Bistår paraplyorganisasjonen med postmottak og utsending, f.eks av Pilegrim i dag.
Paraplyorganisasjonen/Forbundet:
 får eget navn, f.eks Pilegrimsforbundet St. Olav (PFSO)
 oppretter eget organisasjonsnummer, regnskap og bankavtale
 Hovedkontorets adresse er i Trondheim.
 har eget styre som velges av årsmøtet fra og med 2022
 har ingen direktemedlemmer, alle medlemmer er organisert via deres lokalforening.
 har ansvar for utgivelse av bladet Pilegrim i dag, med alle inntekter og utgifter knyttet til
dette
 har ansvar for samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere på nasjonalt nivå
 har ansvar for felles møter og arrangementer på nasjonalt nivå
 har ansvar for felles hjemmeside.
 Medlemsforeninger:
o en lokalforening som egen juridisk enhet kan ikke være medlem i
paraplyorganisasjonen uten at lokalforeningens medlemmer er innmeldt i forbundet
o lokalforeningene betaler kontingent til forbundet: per antall medlem innberettet + 1
per lokalforening. Det er lokalforeningen som administrerer medlemsliste og
kontingentinnbetaling pva egne medlemmer
o foreslått kontingent i forbundet blir kr 150,- (for de som ønsker papirutgave av
bladet) eller kr 100,- (for de som kun ønsker PDF av medlemsbladet).





Årsmøtet
o arrangeres i samarbeid med lokalforeningene etter tur, dvs. flyttes rundt i landet
o det avholdes et ekstraordinært årsmøte digitalt høsten 2021 for å behandle saker om
sted, delegater og stemmerettsordningen til årsmøtet 2022
o alle lokalforeninger sender delegat(er) til årsmøtet som forvalter lokalforeningens
stemmer
o alle medlemmer i forbundet har rett til å delta på årsmøte (kun delegater har
stemmerett)
Pilegrimsmottaket i Trondheim
o Paraplyorganisasjonen skal, i samarbeid med lokalforening i Trondheim, bidra til at
medlemmer fra hele forbundet deltar i arbeidet med Pilegrimsmottaket i Trondheim.
o Paraplyorganisasjonen mottar en andel av PSOs honorar for arbeid utført ved
pilegrimsmottaket. Samme ordning skal gjelde eventuelle andre tilfeller der honorert
arbeid i en lokalforening utføres ved hjelp fra forbundet

Pause-vandring
Forslag til opplegg for kort pause-vandring under årsmøtet til PSO i 2021

Om forslaget - Les dette først!
- Velg ett av de alternative forslagene og følg opplegget.
- Ikke tenk for mye. Bare følg opplegget.
- Hold deg til det alternativet du har valgt deg.

Alternativ 1: Bare gå
- Det er ikke alltid det er riktig å ha et opplegg for en
vandring.
- Føler du for å rett og slett og bare gå, så anbefaler vi
at du gjør det. Hverken mer eller mindre.

Alternativ 2: Vandring med lett oppmerksomhet mot oss
selv
- Gå i et rolig og avslappet tempo. Hvis du er sammen
med andre: Gå i stillhet.
- Hvis det kommer opp tanker, opplevelser i kroppen
eller følelser: La det komme. Legg merke til det uten
å holde fast ved det.
- Hvis du etter en stund har lyst å sette ord på noe
overfor Gud, anbefaler vi det.
- Fortsett med rolig og avslappet gange til du er
tilbake der du startet.

Alternativ 3: Trinnvis bønn
- Gå i et rolig og avslappet tempo
- Del A: Kjenn etter hvordan føttene treffer bakken. Kjenn hvordan kroppen kjennes mot
klærne. Kjenn etter om det er spesielle deler av kroppen som sier fra. Kjenn etter hvordan
pusten går ut og inn. Fortsett å holde lett fokus på hvordan pusten kommer inn og går ut..
- Del B: Tenk at Gud blåser sitt liv inn i deg når du slipper luften inn. Tenk at Guds ånd blåses
inn i ditt hjerte når du puster ut. Fortsett en stund med dette.
- Del C: Be inne i deg på innpust: “Herre Jesus Kristus kom! På utpust: “Takk”. Fortsett et stund
med dette.
Hvis du etter en stund har lyst å sette ord på noe overfor Gud, anbefaler vi

