
Velkommen til årsmøte i PSO 2022                                 (Oppdatert 19.4.2022) 
  
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: Vigdis Vormdal og Laila Støen 
Protokollunderskrivere:  Stein Thue og Turid Thorvaldsen 
 

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 2022 godkjennes. 
 

6. Navn på forening 
Forslag til vedtak: Navn på foreninga forblir Pilegrimsfellesskapet St. Olav - Nidaros, forkortet 
til PSO - Nidaros. 
 

7. Revisjon vedtekter 
Forslag til reviderte vedtekter er vedlagt. 
Forslag til vedtak: fremlagte forslag til vedtekter vedtas. 
 

8. Fastsette kontingent 
Styret har ikke forslag om endring av kontingent. 
Forslag til vedtak: Kontingent forblir uendret. 
 

9. Behandling av innkomne saker: 
Det er ingen innkomne saker. 
 

10. 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, Susan Boyd og Magnus Skoglund. 

 
For styret 
Ingrun Jule, leder.  



 

Årsmelding 2021  
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. 31.12.2021 463 medlemmer (i 2020 - 444 medlemmer).  
I 2021 fikk vi to nye medlemsforeninger – Pilegrimsfellesskapet Kvite Kyrkjer i Tinn og Sta. 
Sunniva – Florø.  
Forening 2020 2021 
Direktemedlemmer 
Pilegrimsfellesskapet  
St. Olav  

159 152 

Pilegrimsfellesskapet 
St. Hallvard, Oslo 

44 43 

Pilegrimsforeningen  
St. Hallvard av Huseby 

49 45 + 10 
menigheter 

Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria 
– Sarpsborg 

54 52 

Pilegrimsforeningen i Rennebu 22 22 
Pilegrimsfellesskapet  
St. Olav, Oppdal 

15 24 

Pilegrimsfellesskapet Ringerike-
Hadeland-Toten 

39 40 
 
 

Pilegrimsfellesskapet St. 
Thomas i Valdres 

23 20 

Pilegrimsnettverket for 
Østerdalsledene 

39 45 

Pilegrimsfellesskapet Kvite 
Kyrkjer i Tinn 

  

Sta. Sunniva -Florø  10 
SUM 444 463 

 

 
 

 
 

 

Pilegrimsfellesskapet St. Olav  



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 2021 PSO 
Årsmøte for PSO ble gjennomført digitalt lørdag 24. april på zoom – fra kl 10.00 – 15.00.  
I årsmøtekomiteen satt Knut B. Hanssen, Vigdis Vormdal, Helene Selvik og Ingeborg Collin Høgseth. 
Møtet var delt i 2, med formell gjennomføring av årsmøtesaker i del en og en faglig bolk i del 2.  
 
21 var tilstede ved møtets oppstart. Leder Ingrun Jule ønsket velkommen og gikk igjennom det 
praktiske rundt møtets gjennomføring digitalt, også vedrørende avstemning. Alle 
avstemninger ble gjort ved akklamasjon, og var enstemmige. 
 
Det var ingen saker som hadde blitt innmeldt til årsmøtet i forkant.  
En viktig del av årsmøtet var behandlingen av styrets forslag til endringer av organisasjonen, 
med utgangspunktet i modell 1 fra høringen som ble gjennomført i 2018.  
Årsmøtet vedtok: “Styret arbeider videre med organisasjonsutvikling ut fra innspill som kom 
fra deltakerne i årsmøtet. Det sendes ut høringsforslag som behandles i medlemsmøter”. 
 
I årsmøtets andre halvdel var det foredrag, hvor årsmøtekomiteen i samarbeid med Tor 
Singsaas hadde invitert Kjell Skartseterhagen (Sokneprest i Nittedal og tidligere 
pilegrimsprest i Nidaros) og Doktorgradsstipendiat Hannah Kristine Lunde, ved Universitet i 
Oslo, avdeling for kulturhistorie. Foredraget og samtalen hadde tittelen:  
Inspirasjon fra St. Olav, Sta. Sunniva og St. Hallvard, med vekt på: 
– Helligstedets betydning for pilegrimen 
– Økumeniske/ livssynsmessige perspektiv 
– Økologiske/ klimamessige perspektiv 
Dette ble et spennende foredrag, med mange gode perspektiver og en fin samtale til 
avslutning.  
 
Styret – revisor og valgkomite 2021 
Valg av styre årsmøte 2021 
- Ingrun Jule ble gjenvalgt som leder  
- Helene Selvik – gjenvalgt  
- Trond Klaape – tok over vakant styreplass etter Liv Aastad 
- Hilde Kirkvold gjenvalgt, men byttet plass med Laila H. Støen, slik at Kirkvold blir vara og 
Laila H. Støen fast medlem.  
- Adrien Safranka gjenvalgt som varamedlem.  
 
Styret konstituerte seg under styremøte 11. mai som følger:  
Nestleder: Tor Singsaas 
Kasserer: regnskap og medlemslister, herunder innkreving av kontingent og dialog med 
medlemsforeninger om mottakere av bladet pilegrim i dag: Hilde Kirkvold. 
Sekretær: Helene Selvik 
Informasjonsansvarlig: ansvar for e-post, nettside, nyhetsbrev, Facebook.  
Leder Ingrun Jule fortsetter med ansvar for nyhetsbrev. Laila H. Støen ordner med nettside 
og får tilgang til epost. Adrien Safranka administrerer Facebook.  



Annonseansvarlig: oppfølging av annonsører Pilegrim i dag – Laila H. Støen.  
 
Styremøter 
Styret har i 2021 hatt 6 møter som har blitt gjennomført på teams.  
Styret har behandlet 45 saker. 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2021 
Sentralt i 2021 stod arbeidet med organisasjonsutviklingen. Etter årsmøtets behandling av 
styrets forslag, ble et konkret forslag sendt på høring til medlemsforeningene i juni, med 
høringsfrist 30.september. 5 foreninger sendte inn svar. På bakgrunn av disse svarene, ble et 
justert forslag behandlet i ekstraordinær generalforsamling 7.desember 2021. Her deltok 
direktemedlemmer fra PSO, og medlemmer fra pilegrimsfellesskapene i Oslo, Lier, Sarpsborg 
og RiHaTo. 
Det ble på generalforsamlingen vedtatt å opprette Pilegrimsforbundet i Norge, forkortet til 
PFN. PFN vil ivareta samarbeid og kontakt mellom de ulike 
pilegrimsfellesskapene/foreningene i Norge, og andre samarbeidspartnere som f.eks 
Nasjonalt pilegrimssenter.  
PSO blir medlemsforening under det nye pilegrimsforbundet, det gjør også alle andre 
pilegrimsforeninger som vedtar å melde seg inn. 
 
Nidarosutvalget 
Nidarosutvalget PSO fortsatte i 2021 sitt arbeide. Nidarosutvalget har følgende medlemmer: 
Adrien Safranka, Ingvild Ødegård, Vigdis Vormdal, Turid Thorvaldsen og Einar Vegge. Adrien 
Safranka har rollen som Nidarosutvalgets leder.  
Det har vært lavere aktivitetsnivå enn vanlig, og møteaktivitets hyppighet fulgte pandemien.  
Det var planlagt og organisert pilegrimsvandring til Rissa, som måtte avlyses pga 
pandemisituasjonen. 
Det ble gjennomført vandring til Klefstadhaugen. med vandreledere Aasne og Aage Gram.  
Nidarosutvalget har avholdt interne møter, og har holdt kontakt og deltok på møter med 
PSOs styret og Nidaros pilegrimsgård. Utvalgets medlmmer bisto med kunngjøringer og 
organisering av hagegruppa for pilegrimsgården, og det ble gjennomført en omfattende 
oppryddingsdugnad i PSOs arkiv i kjellerlageret, under dyktig ledelse av Turid Thorvaldsen.  
 
Medlemsmøter   
23.januar ble det arrangert digitalt medlemsmøte med temaene: Informasjon fra styret, 
Medlemsbladet Pilegrim i dag, Økonomi og Organisasjonsutvikling. 20 personer deltok i 
møtet, og mange medlemsforeninger var representert. 
 
Styret arrangerte medlemsmøte for alle direktemedlemmer i Trondheim 2. september med 
tema organisasjonsutvikling, i samarbeid med Nidarosutvalget. Adrien Safranka hadde 
ansvar for den praktiske gjennomføringen, Einar Vegge og Tor Singsaas innledet og ledet 
samtalen i møtet. 19 medlemmer deltok.  
 
Deltakelse på arrangementer 
Nasjonal pilegrimskonferanse  



Pilegrimskonferansen ble gjennomført digitalt den 18.mars. Det var foredrag, kulturelle 
innslag og samtale. Frivillige ble invitert til å sende inn bidrag i forkant. PSOs leder Ingrun 
Jule hadde et innlegg. 
 
Ildsjelvandring  
PSO ble tilbudt plasser på årets Ildsjelvandring fra Stiklestad til Trondheim. Turid 
Thorvaldsen og Vigdis Vormdal deltok på vandringen.  
 
Dovrefjellskonferansen 
PSO fikk en henvendelse fra Pilegrimssenter Dovrefjell om å være medarrangør i 
Dovrefjellskonferansen med tema «Frivilligheten i pilegrimsarbeidet». PSO takket ja til dette 
og var representert på samlingen, som inneholdt mange spennende samtaler og innlegg om 
den frivillige innsatsen i pilegrimsarbeidet og samarbeidet med det offentlige. Tor Singsaas 
ønsket velkommen, og Helene Selvik ledet konferansen sammen med Hans Jakob Dahl. 
Totalt 6 personer fra styret og Nidarosutvalget var tilstede. 
 
Kystpilegrimskonferansen 
Kystpilegrimskonferansen ble avholdt 10.-11.september. Laila Støen deltok for PSO. 
 
Kommunikasjon 
PSO har gitt fortløpende informasjon om pilegrimsledene gjennom magasinet Pilegrim i dag, 
gjennom foreningens hjemmeside og gjennom Facebookgruppen «Pilegrimsfellesskapet St. 
Olav».  
 
Ingrun Jule har hatt ansvar for å sende ut nyhetsbrev. Det ble sendt ut 6 nyhetsbrev i 2021.  
 
Laila H.  Støen har jobbet med nettside og da spesielt med å legge ut aktiviteter fra 
lokalforeningene i aktivitetskalenderen. 
 
Pilegrim i dag  
Medlemsbladet Pilegrim i dag er magasin for Pilegrimsfellesskapet St Olav og det offentlige 
pilegrimsarbeidet i Norge.  
Hans - Jacob Dahl har vært redaktør, Bjørg Vartdal har hatt ansvar med å sette bladet grafisk 
og Vigdis Vormdal og Helene Selvik har vært med i redaksjonen. I 2021 utkom det 2 utgaver 
av Pilegrim i dag. Laila H.  Støen har i 2021 jobbet aktivt med å skaffe annonsører til Pilegrim, 
noe som har gitt godt resultat. Medlemmer og andre aktive pilegrimer har vært flinke til å 
sende inn tekst og bilder.  
 
Facebook 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav har en offentlig gruppe på Facebook med 820 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 formidler aktiviteter i regi av Nidarosutvalget.  
 



Pilegrimsmottaket ved Nidaros Pilegrimsgård  
Pilegrimsmottaket har vært åpent daglig fra 11.juni til 1. oktober, samt på Pilegrimsledens 
dag i forkant av høysesongen. Pilegrimsvertene sto for litt over 700 arbeidstimer i mottaket. 
Før åpningen av mottaket ble det gjennomført to kurskvelder i samarbeid med 
pilegrimsgården for å forberede frivillige på oppgavene. 
Det har vært tett samarbeid med prestene i Nidarosdomen, og pilegrimspresten i Nidaros 
særlig.  
Ukene 29-35 har det vært tilsammen 7 hospitaleros som hadde hovedoppgaven med å ta i 
mot pilegrimer i mottaket.  
Pilegrimsmottaket var plassert på kaféområdet.  
 
Til info, fra NPGs statistikk: 
"I 2020 ble det registrert 449 langvandrende pilegrimer. En kraftig reduksjon fra tidligere år 
som tilskrives koronapandemien. Pilegrimene reiste i gjennomsnitt 12,5 dager på leden i 
2020. I 2021 registrerte pilegrimsmottaket 857 langvandrende pilegrimer, hvor de 
gjennomsnittlig reiste 12,7 dager langs pilegrimsleden." 

 
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. Skriftlig samarbeidsavtale (NPG og PSO) gjennomgås årlig.  
I 2020 startet vi med faste møter mellom PSO og NPS. Det har ikke blitt gjennomført slike 
møter i 2021. 
 
Kontakten med St.Jakob ble videreutviklet vinteren 2020/2021. To komiteer ble opprettet 
med medlemmer fra begge foreninger. En komite som skulle arrangere en felles samling for 
frivillige, og en komite som skulle jobbe med koordinere tilbakemeldinger om merking av 
leder. Av ulike grunner, blant annet koronarestriksjoner, ble det ikke gjennomført felles 
samling for frivillige i 2021. Samarbeidet med St.Jakob videreføres. 
 
Økonomi 
Regnskap for 2021 gjøres opp med et resresultat med et overskudd på kr 30 933,87.  Med 
bakgrunn i organisasjonsendringen var det budsjettert med et overskudd på 12.000,-. 
Det økte overskuddet skylles koronapandemien og med den, en lav møteaktivitet i 
organisasjonen. 
 
Under årsmøte i 2018 ble det satt av budsjettmidler som skulle gå til honorering av 
administrative driftsoppgaver i PSO. I styresak 39/19 ble det vedtatt en honoreringsmodell 
der nødvendige driftsoppgaver ble fordelt mellom styreleder og leder av Nidarosutvalget, i 
tillegg til regnskapsarbeidet. 
 
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 2021.  
 
2021 ble i likhet med 2020 et år preget av restriksjoner og digitale møter. Vi har ikke fått 
gjennomført alt som vi håpet på ved årets begynnelse. Men vi har klart å holde tak 
prosessen med organisasjonsutvikling, og mener nå at den kommer godt i havn. 
  
Vi ser fram til den videre utviklingen av PSO som forening i Trondheimsområdet, og av den 
nye landsoverbygningen PFN. Det er to nye styrer som vil arbeide for at PSO og PFN blir 
tydelige og samlende organisasjoner i det frivillige pilegrimsarbeidet i Norge, til beste for 
pilegrimene.   
 
  
 
Ingrun Jule, styreleder     Helene Selvik, sekretær 
 
  



Regnskap 2021 

 

 
 
 
 



Balanserapport 

 
 
 

 
  



Budsjett 2022  

 
 
 
Egenkapital 
Pr 01.01.2022 har PSO/PFN en egenkapital på kr 188.815,-. Denne må deles mellom det nye PSO og 
PFN. Mye av egenkapitalen er oppspart gjennom årelangt arbeid av PSO i Trondheim, mens bladet 
Pilegrim i dag også har generert noe overskudd. Det er viktig for PFN å ha noe egenkapital for å 
kunne fortsette å gi ut bladet Pilegrim i dag. 
 
I ekstraordinær generalforsamling 7.desember kom det opp forslag om at også flere 
medlemsforeninger bidrar med et selvvalgt beløp til PFNs egenkapital. Styret har fått tilbakemelding 
om at det vil komme slike bidrag fra flere medlemsforeninger, men totalt beløp er enda ikke klart. 
 
Styret har, etter dialog med Nidarosutvalget, vedtatt at PSOs egenkapital deles slik at PSO beholder 
2/3 av egenkapitalen, mens PFN får 1/3, dvs kr 62.938,-.  
 
  



Vedtekter for Pilegrimsfellesskapet St. Olav - Nidaros 
Vedtatt på årsmøtet 23.april 2022 

 
 
§ 1     Navn 
Foreningens navn er Pilegrimsfellesskapet St. Olav - Nidaros (PSO - Nidaros) 
 
 

§ 2     Målsetting 
Pilegrimsfellesskapet St. Olav - Nidaros er en ideell organisasjon som er åpen for alle som ønsker å 
være medlem. Målet er å fremme interesse for og spre kunnskap om pilegrimserfaringer og 
pilegrimsvandringer, nasjonalt og internasjonalt. 
 

§ 3     Oppgaver 
 PSO-Nidaros skal  

 bidra til et godt samarbeid mellom nasjonale pilegrimsfellesskap og med Pilegrimsforbundet i 
Norge (PFN) 

 stimulere og legge til rette for vandringer langs pilegrimsledene 
 samarbeide med personer, organisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter med mål om 

å fremme pilegrimsarbeidet og infrastrukturen rundt pilegrimsledene 
 stimulere til vennskap og samarbeid med ulike tros-og livssynssamfunn 
 bidra i arbeidet med å ta imot pilegrimer som kommer til Nidaros 
 bidra til å fordype kunnskap om pilegrimserfaringer og pilegrimstradisjon 
 videreutvikle et godt samarbeid med Nidaros Pilegrimsgård, Nidaros Domkirke og aktuelle 

kirker langs pilegrimsledene 

 
§ 4 Organisering 
Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomitéen. Styret skal 
bestå av 1 leder og 4 medlemmer, samt 2 varamedlemmer i numerisk rekkefølge. Leder og 
styremedlemmer velges for 2 år. For å sikre kontinuitet velges 2 av styremedlemmene hvert år. 
Varamedlemmene velges for 1 år. Varamedlemmene innkalles til styremøtene med talerett. 
Årsmøtet skal avholdes innen 30.april hvert år. 
 

§ 5 Medlemmer 
Foreningen er åpen for alle som betaler årskontingenten. Den årlige medlemskontingenten fastsettes 
av årsmøtet hvert år. Medlemskontingenten inkluderer abonnement på medlemsbladet Pilegrim i 
dag, utgitt av PFN.  
 

§ 6 Årsmøte 
Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år senest 30.april. Saksdokumentene 
sendes ut til medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. Saker fra medlemmene som ønskes behandlet 
på årsmøtet skal sendes til styret minimum 6 uker før årsmøtet. 
Medlemmer med betalt årskontingent ved siste årsskifte har stemmerett. Medlemmer kan møte 
med skriftlig fullmakt fra inntil 2 stemmeberettige medlemmer. 
 
Årsmøtet skal: 



1. Godkjenne innkalling og sakliste 

2. Velge ordstyrer og to protokollførere samt to til å underskrive protokollen 

3. Godkjenne årsmelding 

4. Godkjenne revidert regnskap 

5. Godkjenne budsjett 

6. Fastsette kontingent 

7. Behandle innkomne saker 

8. Velge styre, revisor for 1 år og valgkomité 

 
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret eller 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. 
Vedtak som er gjort på ekstraordinært årsmøte gjelder til neste ordinære årsmøte. 

 
§ 7  Styret 

1. Styret konstitueres med valg av nestleder, kasserer og sekretær. Styret er beslutningsdyktig 

når minst 3 styremedlemmer er til stede. Varamedlemmer innkalles til styremøtene.  

2. Pilegrimspresten i Nidaros og representant fra Nidaros Pilegrimsgård inviteres til 

styremøtene med tale- og forslagsrett 

3. Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg som består av styreleder og to styremedlemmer 

4. For å løse spesielle oppgaver kan styret nedsette ulike utvalg som rapporterer til styret. 

5. Styret skal foreslå medlemmer til valgkomitéen, bestående av 1 leder og to medlemmer, alle 

velges for 1 år. 
 

§ 8     Økonomi 
Foreningens regnskap følger kalenderåret og revideres av foreningens revisor. 
Styreleder og kasserer har foreningens prokura i fellesskap. 
 

§ 9     Vedtektsendring og oppløsning 
1. Endringer kan normalt bare vedtas av det ordinære årsmøtet og det kreves 2/3 flertall for å 

bli vedtatt 

2. Oppløsning av PSO - Nidaros kan bare gjøres av årsmøtet og med 2/3 flertall for oppløsning. 

3. Ved oppløsning tilfaller foreningens eiendeler og midler Nidaros Pilegrimsgård 
  
 

  
  



Valg 
Medlemmer i valgkomiteen   

Einar Vegge Trd.heim 92200171 ev676@kirken.no 

Susan Boyd Trd.heim  susan_boyd49@hotmail.com 

Peder Gjerdrum RiHaTo 92286622 pedergj@online.no 

 
Kommentarer fra valgkomiteen: 
Valgkomiteen for Pilegrimsforbundet i Norge og Pilegrimsfellesskapet St. Olav sluttførte sitt arbeid i 
dag og legger med dette fram sin innstilling. I tilknytning til forslaget har vi disse korte kommentarer: 
  

1. Vi mener å ha funnet gode kandidater som kan bidra til å befeste og utvikle de to 
organisasjonene videre på hvert sitt grunnlag. Alle kandidater vet hvilken oppgave  som 
venter og har erklært villighet. 

2. For begge styrer er det lagt vekt på en kombinasjon av kontinuitet og fornyelse, og 
kjønnsmessig balanse. Kandidatene til PFN dekker geografien for de tilsluttede regionale 
foreningene. Kandidatene for PSO har tilhørighet til Trondheim/Trøndelag. 

3. Vedlagt ligger en kortfattet egenpresentasjon/CV fra lederkandidatene til henholdsvis 
Pilegrimsforbundet i Norge og Pilegrimsfelleskapet St Olav. De kan sendes ut skriftlig med 
årsmøtedokumentene. 

4. For å komme på tur med funksjonstid, og etter avklaring med styrets leder, foreslåes 
halvparten av styremedlemmene valgt for to hhv, ett år. Enkelte kandidater som ble valgt for 
to år på årsmøtet i «gamle» PSO i fjor, foreslåes stadfestet for ett år. 

5. Etter anmodning fremmer valgkomiteen også forslag på revisor. 
 

 
 



Presentasjon av lederkandidat 
 
• Valborg Ellen Sund, 75 år 

• Utdannet sykepleier, med videreutdanning i ledelse og økonomi 

• Arbeidet i ulike stillinger som sykepleier, avdelingssykepleier og oversykepleier  

• Arbeidet som klinikkleder og sykehusdirektør 

• Relevant styreerfaring: 

• Trondhjems Hospital, en ideell stiftelse som har omsorg for eldre og syke er hovedformål, i 

tillegg til frivillighetsarbeid. Tilsammen 16 år, hvorav 12 år som styreleder 

• Olavsfest, en stiftelse i Trondheim med hovedmål å gjennomføre årlig kirkemusikk festival  

• Pilegrimsgården i Trondheim, styremedlem i ca 6 år. 

I tillegg har jeg sittet i faglige og politiske styrer. Jeg har bl a initiert og ledet 2 nordiske 

sykepleierforeninger. 

 

Jeg er medlem i Pilegrimsfellesskapet St Olav i tillegg til andre frivillige organisasjoner, som f 

eks Norske kvinners sanitetsforening. Jeg er tilhenger av frivillighetsarbeid og tror det blir 

ennå viktigere i tiden fremover.  

Møtet med pilegrimsaktiviteten har jeg satt stor pris på og jeg bidrar gjerne i å videreutvikle 

en lokal pilegrimsforening i Trondheim. Pilegrimsfelleskapet St Olav bør by på 

pilegrimsvandringer i Trøndelagsregionen, stå for temasamlinger, bidra til godt 

pilegrimsvertskap og ha et veldrevet styre med bred kontaktflate i kultur- og samfunnsliv. 

 

 

 
 


