
Vandringsfolket -  

Program för firandet 
kring Lunds domkyrka 

28 maj – 2 juni 

  

 

 



Tisdag den 28 maj 
 

10.30- 12.00 – Pilgrimsvandring med barnvagn 

Följ med på en pilgrimsvandring genom Lund. Vi vandrar med 

utgångspunkt i frälsarkransens pärlor. Start och slut vid Lunds domkyrka. 

Domkyrkoforums café är öppet och här finns möjlighet att värma 

medhavd mat, byta blöja eller bara sitta ner och fika en stund. Kontakt: 

maria.johnsson@svenskakyrkan.se, 046 – 71 87 34 

12.00 – Middagsbön i domkyrkan 

Inleds med att det astronomiska uret spelar 

15.00 – Det astronomiska uret spelar 

Domkyrkan 

17.00 – Ekumenisk vandring 

Vi startar i Lunds domkyrka och går via några av stadens kyrkor och 

samfund till Klosterkyrkan. 

19.00 – Invigning av jubileet 

Klosterkyrkan: Vandringsfolket. Ekumenisk pilgrimsgudstjänst. 

Inledningsanförande av KG Hammar. I samarbete med Sankt Peters 

klosters församling och Equmeniakyrkan. 

 

Onsdag den 29 maj 
 

8.00 – Morgonmässa 

Domkyrkan, Dopkapellet 

9.00 – Pilgrimsbön 

Domkyrkan, Mittskeppet 

Fördjupningsdag för anställda 

om pilgrim och andlig fördjupning. Program hittar du på hemsidan. 

Föranmälan krävs 

12.00 – Middagsbön i Domkyrkan 

Inleds med att det astronomiska uret spelar 

15.00 – Det astronomiska uret spelar 

Domkyrkan 

 

 



17.00 – Vandring till heliga plaster 

Några av de platser där Lunds 27 medeltida kyrkor en gång låg besöks 

under vandringen. Start och slut vid Labyrinten på Domkyrkoplatsen. Slut 

omkring 18.20. 

18.00 – Vesper 

Domkyrkan 

18.30 – Kvällsmässa 

Domkyrkan 

Ca 19.30 – Vandring till heliga platser 

Vandra till några av de platser där Lunds 27 medeltida kyrkor en gång 

låg. Start vid Labyrinten – slut i Klosterkyrkan ca 21.45. 

22.00 – Completorium 

Klosterkyrkan 

  

Torsdag den 30 maj 
 

8.00 – Tornmusik 

Domkyrkoplatsen 

8.30 – Katolsk mässa 

Domkyrkan 

10.00 – Tornmusik – Labyrintvandring 

Domkyrkoplatsen 

11.00 – Högmässa 

Domkyrkan 

13.00 – Det astronomiska uret spelar 

15.00 – Det astronomiska uret spelar 

15.00 – 19.30 – Pilgrim för en dag – Program för unga ledare 

Inleds i Västerkyrkan, avslutas med Taizémässa i Domkyrkan 

Mer info hittar du på hemsidan. Föranmälan krävs  

17.00 – Kort pilgrimsvandring i botaniska trädgården 

Samling vid entrén till växthusen. Botaniska trädgården. Se hemsidan.   

18.00 – Vesper 

Domkyrkan 

18.30 – Taizémässa 

Domkyrkan 

 

http://www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/


Ca 19.30-21.30 Lasarosvandring – Domkyrkan – Sjukhuset 

Start vid Skyddsmantelmadonnan utanför Domkyrkans huvudingång. 

Från sjukhuset vandring till completorium i Klosterkyrkan 

22.00 – Completorium  

Klosterkyrkan 

 

Fredag den 31 maj 
 

8.00 – Morgonmässa 

Domkyrkan, Högkoret 

9.00 – Pilgrimsbön 

Domkyrkan 

9.30 – Livsmodets väg  

En heldagsvandring med Pilgrimens längtansord, på jakt efter Livsmod 

och andlig hälsa 

12.00 – 16.00 – Pilgrim för en dag – Program för barn 

Hela programmet på hemsidan. Föranmälan krävs  

12.00 – Middagsbön i domkyrkan 

Inleds med att det astronomiska uret spelar. Domkyrkan 

15.00 – Det astronomiska uret spelar 

Domkyrkan 

15.30 – Gudstjänst 

Avslutar barndagen, öppet för alla. Domkyrkan 

18.00 –  Vesper 

Domkyrkan 

18.30 – Mässa 

Domkyrkan 

19.30 – Vandring: Tema klimatet 

Start och mål vid Labyrinten, Domkyrkoplatsen. Mer info hemsidan.  

22.00 – Completorium 

Klosterkyrkan 

 

 

 

http://www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/


Lördag den 1 juni 
 

9.00 – Labyrintvandring 

Domkyrkoplatsen vid Liberiet 

10.00 – Orgelkonsert  

med pilgrimstema. Domkyrkan 

12.00 – Det astronomiska uret spelar 

Domkyrkan 

15.00 – Det astronomiska uret spelar 

Domkyrkan 

Pilgrim och andlighet – Program för ideella i kyrkan 

Program hittar du på hemsidan. Föranmälan krävs. 

12.00 – Middagsbön 

Domkyrkan 

Ekumenisk pilgrimsvaka: 

17.00 – Körkonsert 

18.00 – Vesper 

Därefter mer bön och andakter under kvällen. 

  

Söndag den 2 juni 
 

Under morgonen – vandra till Domkyrkan med de anländande pilgrimerna 

Grupper kommer från tre håll. Man kommer att kunna att ansluta tidigt på 

morgonen från Hjärup, Bjärred eller Hardeberga. Lite senare kan man 

ansluta från Helgeandskyrkan, Petersgården eller Sankt Knuts kyrka. 

10.00 – Domkyrkoforum öppet för pilgrimer 

För att lämna väskor, toalettbesök, vatten 

11.00 – Jubileumshögmässa 

Predikant: Biskop em Martin Lind, ordförande i riksförbundet Pilgrim i 

Sverige. Domkyrkan 

Efter högmässan – Soppa och öppen scen 

Domkyrkoplatsen 

 

 

 

http://www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/
http://www.pilgrimsvagen.se/anmalan-till-vandringar-och-program/
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Tioårsjubileet – vandringarna 

Under Pilgrimsvägen Skåne Blekinges tioårsjubileum kommer den största delen 

av pilgrimslederna att vandras. Med start från sju olika platser samlas alla vandringar 

kring domkyrkan till den stora festhögmässan den 2 juni.  

 

Så här ser startfältet ut:  

Karlskrona, samling den 16 maj, vandringsstart den 17.  

Kyrkhult den 22 maj,  

Skånes Fagerhult den 24 maj,  

Kivik den 25 maj,  

Trelleborg och Höör den 30 maj,  

Malmö den 1 juni.  

Alla vandringarna presenteras etappvis på www.pilgrimsvagen.se. 

Vandringarna genomförs med hjälp av lokala pilgrimsförsamlingarna och stiftets 

pilgrimsledare. På hemsidan hittar du information om varje etapp. Du kan välja att 

vandra en dag eller flera, beroende på förmåga, tid och lust. Etapperna har olika 

längd, från en knapp mil vissa dagar till dryga två mil andra dagar. Vi strävar efter att 

alltid ha möjlighet att erbjuda transport för den som får bekymmer på vägen. 

Övernattning sker på enklast möjliga vis, ofta på golv. Sovsäck och liggunderlag är 

därför nödvändigt att ha med. För flerdagsvandrare erbjuds det middag, frukost och 

matpaket för vandringen. Kostnader bestäms lokalt av församlingen som ansvarar. 

Endagsvandrare tar med egen mat. 

Anmälan kommer att göras till en gemensam anmälningsbyrå. Det är bara de som 

övernattar och de som vill vandra med en större grupp (mer än fem) som behöver 

föranmäla sitt deltagande. 

Det kommer också finnas möjlighet att vandra i en teckenspråkig grupp samt att 

Pilgrimscykla från Österlen till Lund. För mer information se www.pilgrimsvagen.se 

 

 

 

 

http://www.pilgrimsvagen.se/


Praktisk information: 

Endast där det är angivet krävs föranmälan. Allt annat är öppet för alla utan 

anmälningskrav. 

Anmälan och ytterligare information hittar du på www.pilgrimsvagen.se 

Programmet är framställt i samarbete med Lunds stift, Lunds pastorat, Lunds kristna 

råd och Sensus. 

 

 

Pilgrimsplats Liberiet 

Lunds domkyrka 

Växel 046 71 87 00 

pilgrim@lundsdomkyrka.se 

Adress: Domkyrkoplatsen 8 

Postadress: Domkyrkoforum, Box 1096, 221 04 Lund 
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