
 
NASJONALT KIRKELIG PILEGRIMSUTVALG 
Utkast til MANDAT 
v/ Per T. 26.01.2011 
 
Kirkerådet og bispedømmerådene mener det er behov for å etablere et nasjonalt kirkelig 
pilegrimsutvalg. 
 
Formål 
Formålet med utvalget er å drøfte kirkelige utfordringer og mål for pilegrimsarbeidet og legge 
planer i forhold til dette. Fokus skal ligge på den kirkelige og innholdsmessige profileringen av 
pilegrimsarbeidet 
 
Aktuelle oppgaver 

- Drøfte hvordan bispedømmerådene kan bidra til at pilegrimsideens og pilegrimsarbeidets 
åndelige og kirkelige profilering videreutvikles i de enkelte bispedømmer.  

- Drøfte og profilere bispedømmerådenes og Kirkerådets rolle 
- Sørge for samarbeid og samvirke med det nasjonale pilegrimssenteret og de regionale 

pilegrimssentra, og bidra med innspill til disse. Profilere kirkens rolle i dette arbeidet. 
- Ha nær kontakt og samarbeid med pilegrimsprestene 
- Informere hverandre om ideer og planer innenfor pilegrimsarbeidet 
- Samarbeid med andre kirkesamfunn for å utvikle den økumeniske pilegrimsprofilen  
- Legge til rette for pilegrimsvandringer i de enkelte bispedømmer i samarbeid med 

pilegrimssentrene og andre for menigheter, ungdomsgrupper osv. 
- Utvikle og vurdere opplegg for pilegrimsvandringer, særlig knyttet til refleksjoner, 

bønner, meditasjoner, salmer som kan benyttes underveis.  
- Utarbeide innspill, avgi uttalelser til statens planer og profilering for pilegrimsarbeidet., 

og legge til rette for etablering av pilegrimssentra i alle bispedømmer. (prioritere tiltak) 
 
 
Organisering 
Det nedsettes et utvalg med en representant fra Kirkerådet og de bispedømmeråd som ønsker å 
være representert i utvalget. Også andre kirkesamfunn inviteres til å bli med i utvalget. Det bør 
etterstrebes en viss bredde blant medlemmene.  
 

- Sekretærfunksjonene ivaretas av Kirkerådet eller går på omgang blant medlemmene  
- Utvalget møtes minst en gang per semester, gjerne knyttet til aktuelle pilegrimssteder. 
- Utvalget velger leder og nestleder. 
- Det kan nedsettes et arbeidsutvalg for å ivareta oppgaver for utvalget. 
- Utvalget kan invitere andre til å delta på sine møter. 

 
Det legges ikke opp til at utvalget skal ha et eget sekretariat med fagpersoner innen 
pilegrimsarbeid. Utvalget bør primært ha et mer koordinerende og samordnende ansvar i 
etableringsfasen. 
 
Det kan vurderes om utvalget bør være et utvalg under NPS, og en bør i denne etableringsfasen 
drøfte hvilke relasjon, plass og rolle en skal i forhold til NPS. 
 
Økonomi 
Utgifter i forbindelse med utvalgets arbeid dekkes av den enkelte medlem/ medlemsorganisasjon. 
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