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Styret og styremøter 

Styret har i 2021 bestått av Monica Svarød Aasen (leder), Jan Torstein Engen (nestleder), Helene 

Selvik (kasserer), Stig Ravneng (styremedlem), Terje Andresen (styremedlem), Jorunn Askerød (vara) 

og Marit Larsen (vara og sekretær). 

 

Det har blitt avholdt 7 styremøter i 2021. 

 

Årsmøtet ble gjennomført på epost – med frist for å avlegge stemme 30. april.   

 

Medlemmer  

Ved utgangen av 2021 hadde foreningen 52 medlemmer. 

 

Temasamlinger / medlemsmøter 

Det ble ikke gjennomført medlemsmøter  

 

Vandringer 

Pilegrimsfellesskapet arrangerte 4 vandreturer i 2021.  

6. juni - markering av pilegrimsledens dag - deltakelse i gudstjeneste og vandring fra Sarpsborg kirke 

til Hafslund kirke i etterkant. Terje Andresen i som faglig ansvarlig for program underveis. Bl a 

stoppet vi på Olavsvollen og var innom kunstutstilling i St Mariegate og Borgleden Pilegrimssenter til 

Hafslund kirke.  

4. juli – deltakelse i gudstjeneste i Ingedal kirke og vandring fra Ingedal til Klatring på grensen i 

etterkant.   

29. juli – vandring på Olsokdagen i samarbeid med Olavsdagene.  

10.9. Vandring fra stasjonsbyen i Skjeberg til ny gapahuk i forbindelse med offisiell åpning av 

gapahuken. I samarbeid med Friluftslivets uke. 

30.12. Nyttårsvandring fra Berg kirke til klatring på grensen. Medvirkende i Berg kirke Helene Selvik 

og Kristin Bakkevig.  

 

I tillegg ble det arrangert 4 skolevandringer.  

 

Olsok og Olavsdagene 

Årets vandring i samarbeid med Olavsdagene gikk fra Skjeberg kirke til Borgarsyssel via Genesis til 

Sarpsborg kirke. Vandring startet med foredrag om kirken av Anders Hjortaas, etter tidebønn 

framført av St Olav vocale. 

Vi hadde gjester: Anna Runesson, pilegrimsprest og leder av Pilegrimssenteret i Oslo. 

   Joanna Udal fra St. Edmunds Church i Oslo. 

     



Ellers var Sarpsborg kirke og Borg Bispedømme representert. 

Kransenedlegging ved Genesis v/ Unni Skaar. 

Pilegrimsfellesskapet deltok på gudstjeneste i Sarpsborg kirke.  

Det var 45 vandrere til tross for plaskregn det meste av veien.  

 

Tilrettelagt vandring ble ikke gjennomført på vanlig vis i 2021 pga korona-situasjonen, men kirken var 

på besøk på sykehjemmene Valaskjold, Tingvoll, Haugvoll og Kruseløkka med tema pilegrim og 

musikk.  

 

Andre arrangementer / oppgaver 

• 1.6. Utgivelse av guideboken for Borgleden hvor medlemmene Terje Andresen og Jan 

Torstein Engen i Sta Maria sto for arbeidet. 

• 1.6. åpnet nytt regionalt pilegrimssenter for Borg. Sta Maria var tilstede på offisiell åpning i 

Sarpsborg kirke og på senteret i Torggata 15. 

Biskop Atle Sommerfeldt og Øivind Kraft fra Sta Maria foretok selve åpningen.  

• Flere av styremedlemmene jobbet frivillig på Borgleden pilegrimskontor sommer 2021 for å 

dekke opp ferier 

• 2.11. Helene Selvik gjennomførte vandring på Borgleden i deler av Halden kommune i 

forbindelse med besøk fra representant for de Europeiske kulturveier. Leder av nasjonal 

pilegrimssenter Hans Morten Løvrød deltok også sammen med Unni Skaar, Dr. Naumov og 

Marie Fors (Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen) 

• 3.11. Helene Selvik, Monica S. Aasen og Marit Larsen deltok på middag på Festiviteten i 

forbindelse med besøk av Nick Naumov fra De Europeiske kulturveier. Leder av nasjonalt 

pilegrimssenter Hans Morten Løvrød deltok også. 

• 4.11. Helene Selvik og Marit Larsen deltok på møte i Sarpsborg kirke med biskopen, Naumov 

og Løvrød samt Fredrik Lied vedr Europeiske kulturveier. 

• Jorunn Askerød og Monica Svarød Aasen er påmeldt til turlederkurs i regi av 

pilegrimsfellesskapene på Østlandet. Gjennomføringen skjer tre lørdager våren 2022.  

• Sta Maria er aktive i samarbeid med folkehelseprosjektet på hhv skolene Hornnes, 

Sandbakken og Hafslund 

• Det har vært gjennomført vandringer for 4 skoler i Halden med hjelp av Iselin Gjøstøl 

• 11. og 12. desember. Sta Maria var på stand på julemarkedet i Sarpsborg i regi av iSarpsborg.  

Salg av vafler, lodd og effekter, samt informasjon om pilegrimsarbeidet.  

• Bestemt at Sta Maria arrangerer tur til Vadstena i Sverige 6.-9. okt 22. 

• Det har i 2021 vært jobbet med pilegrimsaltere som skal få plass i Sarpsborg kirke i 2022. 

Flotte stener/rester etter Olavssøylen på Borgarsyssel blir til to altere. 

 

 

Marit Larsen 

Sekretær  

16.2.2022 


