
 

 

Kjære pilegrimsvenn! 

Vi i styret i Pilegrimsfellesskapet st. Sunniva ønsker å invitere deg inn i fellesskapet.  

Vårt mål er å legge til rette for pilegrimer på reise over sjø og land mellom Kinn og Selja. 

Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva har 

- merket vandreled over Reksta, Kinn, Bremangerlandet og Rimstad - Berstad 

- arrangert årlige fellesvandringer med start på Kinn (de fleste år med utgangspunkt i Kinnaspelet) 

Sunnivaleia sin plass i Kystpilegrimsleia 

Etter etablering av Kystpilegrimsleia, har vi etablert samarbeid med pilegrimssenteret i Selje. Sunnivaleia er 

en sjølstendig lei som går over sjø og land mellom helligøyene («nøkkelstedene») Kinn og Selja, men er også 

en del av Kystpilegrimsleia. Pilegrimer som ferdes langs Sunnivaleia kan benytte seg av tilbud og tjenester fra 

pilegrimssenteret i Selje. 

Velkommen som medlem i «Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva»! 

Så langt har ildsjeler stått for merking av vandringsleder og gjennomføring av årlige vandringer, men 

fellesskapet må ha flere medlemmer, både aktive- og støttemedlemmer, for å kunne opprettholde 

aktiviteten. Derfor inviterer vi til medlemskap i «Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva»  

Hva har du igjen for medlemskapet.  

Først og fremst blir du med i et fellesskap der pilegrimstanken er det sentrale. Du er velkommen til 

pilegrimsvandring, men du er like velkommen til å være med å merke stien for andre. Du kan være en av de 

som tar godt imot pilegrimer og kanskje du kan være med å styrke pilegrimstanken i ditt nærområde.  

Du er også velkommen til styreverv og å delta i aktuelle arrangementer.  

Styret i fellesskapet inviterer hvert år til årsmøte, som regel med innlagt overnatting og korte vandringer. 

Årsmøtet i 2022 blir i Selje 23. – 24. april (første helg etter påske), der et aktuelt tema vil være synliggjøring 

av Sunnivaleia i Selje prestegård og pilegrimssenter. Du er velkommen til å delta! 

 

Dette året har vi inngått avtale med Selje skjortefabrikk om kjøp av t-skjorter med broderi av Sunnivaleia sin 

logo. T-skjortene er i god bomullskvalitet med vår logo på svart bakgrunn og kan leveres i dame- og 

herrestørrelser. Disse vil koste kr 350,- i utsalg.  

Vi kan også få laget påsyingsmerker – vår logo på svart bakgrunn til kr 100,-  pr. stk 



 Modellene våre viser t-skjorter i den størrelse de vanligvis bruker, med prøvelapper der broderiet er tenkt 

plassert. T-skjortene oppleves 

som store i størrelsen. 

Da vi ikke har økonomi til å 

opparbeide et lager av 

størrelser og modeller, har vi 

bestemt at vi må samle opp 

bestillinger før vi setter dem i 

produksjon. 

 

 

 

Hva vil det koste å være medlem? 

Kontingent for medlemskap i «Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva» er kr. 200,- pr. år. 

Dersom du i tillegg ønsker t-skjorte med Sunnivaleia logo, koster medlemskap + t-skjorte kr 500,-. 

Du kan bestille så mange t-skjorter du vil til full pris i tillegg, men de må dessverre forhåndsbetales og vi må 

samle opp bestillinger før vi kan sette dem i produksjon.  

Betaler du for t-skjorte i tillegg til medlemskap, må du sende oss navn, adresse og ev. opplysning om du 

ønsker t-skjorte i dame- eller herremodell, samt størrelse til kari.morvik@outlook.com  

Betal til «Pilegrimsfellesskapet Sankta Sunniva» konto nr 3705.25.51197, eller Vipps til 735050 

Merk innbetalingen med navn og kontingent 2022. 

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen! 
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