
 
 

  Pilegrim i Borg 2019 

   Pilegrimsleden fra Moss kirke til Oslo  

11. – 14. juni 2019 

 

Blomsten Olavsstake 
Foto: Jan T. Engen  

 

Jubileumsvandring1 

Som del av jubileumsfeiringen Borg 50 år inviterer vi kirkelige 

ansatte til pilegrimsretreat.  

 
Vandringsleder: Kjell Skartseterhagen, sokneprest i Nittedal og tidligere pilegrimsprest.  

Ulla Käll og Arne Sand deltar som åndelige veiledere. 

 

Deltakere: Inntil 15 kirkeansatte. 

 

Påmelding innen 15. april 2019 som sendes borg.bdr@kirken.no. 

Pris: 4000 kr. Kirkelige ansatte kan søke arbeidsgiver om 4 dager retreatpermisjon med lønn 

og støtte kr 2000. Deltakelse og støtte avklares med egen arbeidsgiver. 

I prisen inngår: Overnatting i enkeltrom med frokost, matpakkesmøring og middag på 

Solåsen Pilegrimsgård. Transport til og fra dagsetappene og frakt av bagasje. Tilbud om 1-1 

samtaler med åndelig veileder. 

 

Deltakerne dekker selv: 

Egenandel kr 2000, reise til Moss kirke 11. juni og retur hjem fra Oslo 14. juni.  

 

 

                                                             
1 https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/fagomrader/jubileum/pilegrim-borg/  

Rygge kirke. Foto: Jan Holone  Rast i vårsolen. Foto: Kirkerådet 
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Solåsen Pilegrimsgård (Peterstiftelsen) i Son 

 

 

Pilegrimsretreaten inneholder stille vandring, tidebønnsrytme med morgenbønn, 

middagsbønn og kveldsbønn. Det blir mulighet for 1-1-samtale med åndelig veiledning om 

kvelden. 
 

Vandringen 

Vandringen starter ved Moss kirke tirsdag 11.6 kl. 12:30. 

Beregnet ankomst til Gamlebyen Oslo, er fredag 14.6 ca. kl. 14. 
 

Dag 1: tirsdag 11. juni – ca 12,5km.  

Fra Moss kirke – Son (dagsmål). 
 

Dag 2: onsdag 12. juni – ca. 23 km. 

Son – Aas kirke.  
 

Dag 3: torsdag 13. juni – ca 20,5 km.  

Ås – Sofiemyr (alt.Kolbotn) kirke 
 

Dag 4: fredag 14. juni – ca 12,5 km.  

Sofiemyr kirke – (over Grønliåsen) – Oslo St. Halvardsruinene. 

 

Dagens rytme 

 08:00 Frokost m/matpakkesmøring 

 09:00 Morgenbønn 

 09:30 Vandring 

 12:30 Middagsbønn og medbrakt måltid underveis  

 Ettermiddag på Solåsen 

 Om kvelden: mulig 1-1 samtale med åndelig veileder 

 Kl. 20:30-21: Deletid for dem som ønsker 

 Kl. 2100 Kveldsbønn  
 

Med forbehold om justeringer i programmet. 

 

Praktiske råd 



Deltakerne trenger dagstursekk, godt fottøy, drikkeflaske og passende klær.  

Bagasje blir transportert fra Moss kirke til Solåsen pilegrimsgård første dag og fra Solåsen til 

Oslo siste dag.  Pilegrimene fraktes fra og til utgangspunktet hver dag. 

 

Spørsmål kan rettes til bispedømmeadministrasjonen  

borg.bdr@kirken.no; eller telefon: 69 30 79 06/00 v/ rådgiver Frank Oterholt, eller til 

sokneprest og pilegrimsleder Kjell Skartseterhagen kjell.skartseterhagen@nittedal.kirken.no 

og/eller til prost Liv B. Krohn-Hansen liv@krohn-hansen.no. 

  

 

Pilegrimsgården ligger vakkert ved Oslofjorden med utsyn over Jeløya. 

 
 

mailto:borg.bdr@kirken.no
mailto:kjell.skartseterhagen@nittedal.kirken.no

