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Vandring på Olsokdagen 2020 – Solli kirke – Borgarsyssel museum 
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Styret og styremøter 

Styret har i 2020 bestått av: Monica Svarød Aasen (leder), Jan Torstein Engen, Helene Selvik 

(sekretær), Mona-Elise Moan, Stig Ravnemyr, Jorunn Askerød (vara), Terje Andresen (vara).  

Det ble i 2020 avholdt 6 styremøter.  

Årsmøte 

På grunn av Korona-krisen ble årsmøtesamlingen 11. mars, med foredrag av Prost i Vestre 

Borgesyssel prosti Bjørn Osberg - avlyst. 

 

Styret besluttet da å lik hovedorganisasjonen Pilegrimsfellesskapet St. Olav å gjennomføre 

årsmøtet digitalt. Papirene ble sendt ut via mail, og frist for å stemme var 30. april.  

Innen fristen var det kommet inn 16 stemmer, og alle årsmøtets saker ble enstemmig 

godkjent.  

 

Medlemmer 

Pilegrimsfellesskapet hadde ved utgangen av 53 betalende medlemmer.  

Temasamlinger/medlemsmøter 

Pilegrimsfellskapet hadde i 2020 planlagt foredrag ved Tor Bjørn Osberg, med tema Rygge 

kirke 900 år. Både den planlagte kvelden i mars – og den omberammede kvelden i november 

ble dessverre avlyst pga. Koronapandemien. Vi håper å kunne invitere Tor Bjørn Osberg igjen 

når det er mulig.  

 

Vandringer 

Pilegrimsfellesskapet arrangerte i 2020 3 vandringer.  

St. Hans vandring 23. juni 

Dette var en veldig koselig tur, som gikk fra Borgarsyssel museum og endte ved Tunevannet. 

Deltakerne hadde med egen niste, og det ble tid til et besøk i Sarpsborg kirke. 

Vandringsleder denne dagen var Mona-Elise Moan som leste dikt og guidet oss gjennom en 

flott kveld i strålende vær.  

4. juli – Moss kirke til Son sentrum.  

Vakkert sommervær og fin tur. Transport ble løst ved hjemreise via buss fra Son til Moss.  

10. oktober – Ingedal kirke – Skjeberg kirke 

Her deltok 16 vandrere - i alderen 1 – 82 år. Dagen startet med omvisning og utsendelse fra 

Ingedal kirke. Vandringsleder var Stig Ravnemyr. 
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I tillegg var det planlagt en vandring i samarbeid med Friluftslivets uke, samt vandring 2. 

juledag i Ingedal. Begge disse måtte dessverre avlyses pga. Koronapandemien. Forholdene 

har vært krevende i 2020 – men vi ser frem mot enklere dager i 2021.  

Skolevandringer  

Det har vært gjennomført til sammen 4 vandringer med skolene i samarbeid med Den 

norske kirke i Skjeberg samarbeidsområdet og Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria.  

- 5. trinn fra Hafslund skole (72 elever) 

- 5. og 6.  trinn fra Sandbakken (107 elever)  

- 8. trinn (125 elever) fra Sandbakken 

-  

Øivind Kraft, Monica Svarød Aasen og Helene Selvik deltok på vandringene. Det var fine 

dager med fornøyde elever og lærere. 

 

Olsok og Olavsdagene 

 

Pilegrimsfellesskapet fortsatte i 2020 sitt samarbeid med Olavsdagene, Sarpsborg kommune 

og Borgarsyssel museum.  

Det ble mulighet for vandring på Olsokdagen – og denne gikk fra Solli kirke til Borgarsyssel 

museum. Det var med 37 vandrere, og flere var fra andre deler av landet, blant annet Oslo 

og Arendal.  

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

Vocale og ansatte fra Den norske kirke samt Borg Bispedømme. Tross ustabilt vær og en del 

regn var det en fornøyd gjeng som ankom Borgarsyssel.  

Pilegrimsfellesskapet deltok også på Olsokgudstjenesten i Sarpsborg kirke, og det ble servert 

rømmegrøt ved ankomst.  

Den vanlige tilrettelagte vandringen ble pga Koronarestriksjoner gjort om til besøk på 3 ulike 

sykehjem som fikk musikk og sang ved ansatte i Den norske kirke. Det var ikke anledning til å 

komme inn på sykehjemmet eller servere mat som vanlig.  

 

Andre arrangementer/oppgaver 

• Pilegrimsfellesskapet St. Olavs årsmøte i mars ble avlyst – og ble gjennomført på 

mail. 

• Pilegrimsfellesskapet var ved Monica Svarød Aasen i 2020 med i styringsgruppen for 

Prosjekt Regionalt Pilegrimssenter Borgleden. De var også representert i 

prosjektgruppen for samme prosjekt ved Jan Torstein Engen.  
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• Pilegrimssenteret Borgleden ble stiftet 14. desember og Monica Svarød Aasen og Jan 

Torstein Engen deltok på møtet på vegne av Pilegrimsfellesskapet Sta. Maria 

• Pilegrimsfellesskapet gikk inn som aksjeeiere i Borgleden Pilegrimssenter med 10 

aksjer av 1000 kroner. Monica Svarød Aasen er med i styringsgruppen for senteret, 

og Jan Torstein Engen er vara.  

• Pilegrimsfellesskapet deltok sammen i videoinnspillingen «Bli kjent med Borgleden» i 

regi av Prosjektet Pilegrimssenter Borgleden og Olavsdagene.  

• Pilegrimsfellesskapet utviklet i samarbeid med Sarpsborg kommune 

Folkehelseprosjektet «Pilegrimsleden – en kilde til økt fysisk for barn og unge i 

Sarpsborg og Halden» i Sarpsborg. Jorunn Askerød og Monica Svarød Aasen er med i 

arbeidsgruppen. Det ble søkt om 94 000 kroner og søknaden ble innvilget desember 

2020 og satt over på konto.  

• Pilegrimsfellesskapet var også involvert i prosjektet med guidebok for Borgleden. Jan 

Torstein Engen og Terje Andresen har gått opp leden, skrevet og tatt bilder og 

utarbeidet innhold og plan for boken i samarbeid med Borgleden pilegrimssenter og 

Sarpsborg kommune.  

• Pilegrimsfellesskapet fikk mye sten fra Johansens monumenthoggeri i gave, som er 

hentet fra det samme stenbruddet utenfor Jerusalem som Olavssøylen på 

Borgarsyssel er laget av. Stenen er lagret i kjelleren under prestegården hos Øivind 

Kraft.  

 

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, 8. mars 2021  

 


