
Vandringsfolket
pilgrimsvägen skåne blekinge firar 10 år



motståndskraft 
Pilgrimsvandring är en 

solidaritetshandling med 
skapelsen och för rätt

visa och fred. Den ger oss 
uthållighet och tränar oss i 
långsamhet och öppenhet.

Under våren 2019 firar vi att Pilgrimsvägen Skåne Blekinge fyller tio år. 
Vi samlas för att vandra våra leder, samtala om pilgrimsliv och andlig hälsa 
och fördjupning, kristen tro och rättvisa, fred och solidaritet med skapel
sen. Temat för jubileet är Vandringsfolket.
 
Firandet pågår 16 maj–2 juni 2019. Självklart bjuder vi in alla som vill vara 
med. Det finns så mycket att vara tacksam över: alla pilgrimer som vand
rar våra pilgrimsvägar och alla kyrkor, församlingar och gästfria människor 
som öppnar upp sina dörrar och hjärtan längs vägen. Firan det avslutas 
med en stor gudstjänst präglad av fest och tacksägelse i Domkyrkan.

www.pilgrimsvagen.se

Ledord för pilgrimsarbetet i Lunds stift:

livsmod 
Pilgrimsvandringen  
hjälper oss att få en  

större självförståelse och 
livskänsla. Den bidrar  
till återhämtning och  

andlig hälsa.

växtkraft 
Pilgrimsvandringen ger oss 

möjligheter till fördjupad för
ståelse av den kristna tron. 
Den är en resurs för lärande 
och andlig kristen fördjup

ning genom tystnad, samtal, 
bön och gemenskap.
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Firandet kring Domkyrkan  28 maj–2 juni 2019
28 maj–2 juni pågår firandet av tioårsjubileet med 
ett fullspäckat program i och runt Domkyrkan. Vi 
samlas för att be för pilgrimerna som är på väg, men 
vi kommer också att erbjuda fördjupning och inspi
ration för alla: barn och ungdomar så väl som ideella 
och anställda. Vi får reflektera tillsammans kring 
pilgrimens längtansord och många olika möjligheter 

att vandra i Lund erbjuds, från barnvagnsvandring till 
”Vandring till heliga platser” och ”Livsmodets väg”. 
Hela jubileet firas i en ekumenisk anda i samarbete 
med Lunds kristna råd. Medverkar gör bland annat 
KG Hammar, HansErik Lindström och Martin Lind. 
Hela programmet hittar du på pilgrimsvagen.se.

Vandringarna  uppstart 16 maj 2019
Med start från sju olika platser vandras merparten av 
Pilgrimsvägen. Alla möts vid Domkyrkan den 2 juni. 
Första gruppen samlas den 16 maj i Karlskrona och 
börjar vandringen den 17 maj. Under de följande da
garna startar grupper från Kyrkhult, från Smålands
gränsen mellan Markaryd och Skånes Fagerhult, från 
Trelleborg, Höör och från Malmö. Alla vandringarna 
presenteras etappvis på hemsidan.

Vandringarna planeras och genomförs med hjälp 
av de lokala pilgrimsförsamlingarna och stiftets 
pilgrimsledare. På hemsidan finner du också prak
tisk information om mat och boende med mera. Du 
kan välja att vandra en dag eller flera, beroende på 
förmåga, tid och lust. Det kommer också finnas möj
lighet att vandra i en teckenspråkig grupp och even
tuellt att pilgrimscykla mellan Österlen och Lund.

www.pilgrimsvagen.se
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vad är en pilgrim?
Att pilgrimsvandra är både en  
yttre och inre upplevelse. Vi 
vandrar från plats till plats, kanske 
till en kyrka eller någon annan be
tydelsefull plats, men framför allt 
gör vi en vandring inom oss själva. 
Något sker med oss på vägen!  

Pilgrimer kan vi alla vara – om vi 
väljer att se på oss själva så: som 
sökare på livets väg. Det hand
lar mindre om vad vi gör än om 
vem vi är. Att vara pilgrim är att 
inte vara färdig, utan i förändring, 
förvandling, öppen för livet och 
för de frågor som livet ställer 
oss inför: Frågor om mening och 
meningsfullhet, om tro och tvivel, 
om skuld och förlåtelse, om hopp 
och kärlek, om ensamhet och 
gemenskap. Vart är jag på väg? 
Vilken är min längtan?

Fler tankar om att vara pilgrim 
hittar du på pilgrimsvagen.se.



Anmälan och kostnad  
Några aktiviteter, som till exempel fördjupningsdagarna, kräver anmälan medan andra är utan föranmälan.  
Vissa aktiviteter har en anmälningsavgift medan annat är kostnadsfritt. Anmälan till fördjupningsdagar kom
mer att göras via hemsidan. Där anmäler sig också den som vill vandra mer än en dag eller anmäla grupper 
som är större än fem personer. Enskilda som vandrar över dagen behöver inte föranmäla. 

www.pilgrimsvagen.se

Jubileet arrangeras i samarbete mellan Pilgrimscent rum i Lund, Lunds domkyrkoförsamling och Lunds pastorat,  
Lunds stift och stiftets alla pilgrimsförsamlingar, Lunds kristna råd och SENSUS.

Frihet är 
öppenhet, att 
äga rätten och 
möjligheten att 
få välja sitt eget 

liv, att kunna 
bryta upp ur 

gamla mönster, 
att få söka de 

sammanhang där 
vi själva vill vara.

Enkelhet kan 
vara att inte 
fastna i det 

alltför myckna, 
att försöka  

hålla fast vid 
det nödvändiga, 

att leva med 
öppna händer.

Under himlens 
blå mantel har 

männi skan alltid 
sökt stillhet, frid 

och harmoni. 
Där kan vi bli 
lyssnande,  

också inåt – 
mot den grund 
som vi söker 
vårt fäste i.

Förändringar 
på djupet tar 
tid. Att vara 

förankrad i livets 
långsamma

processer ger 
styrka och 
stabilitet.
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När verklig
hetens innersta 

berör och hänför 
oss påminns 

vi om att livet 
ofrånkomligt 

angår oss.
Det genomsyras, 

genomandas  
av det ofattbara, 

mysteriet,  
det heliga.
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Genom delande 
uttrycker vi vår 

vilja att göra 
livet möjligt för 

varandra. 
Delandet är 
det konkreta 

uttrycket för ett 
liv i kärlek.

Acceptans och 
sinnesro, att 
släppa taget, 

öva tilliten. Vi är 
inte utelämnade 

åt oss själva. 
Det finns en 

grund som bär.


