PILGRIM
sommaren
2020
i Lund
med omnejd

Pilgrimens längtansord
Vi ber att få komma till friheten i Kristus –
där allt som binder förlorar sin makt;
till enkelheten i Kristus –
där allt som splittrar sjunker undan;
till tystnaden i Kristus –
där allt är levande närvaro;
till bekymmerslösheten i Kristus –
där varje ögonblick är Guds nu;
till långsamheten i Kristus –
som låter oss ana livets helande kraft i oss,
till andligheten i Kristus –
att han är i oss och vi i honom;
till delandet i Kristus –
att allt har blivit oss givet för att ges vidare.

Pilgrim Sommar 2020 - Lund med omnejd
Maj
22 maj 9.00 Livsmodets väg – om existentiell hälsa
Från Liberiet till S:t Lars begravningsplats och tillbaka. I samarbete med Lunds
diakonicentral.
22 maj 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
25 maj 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
27 maj 8.30 Vandra i labyrinten
27 maj 12:45 - 13:45 Pilgrimsvandra i lugn takt på Väster i Lund.
Korta vandringar utifrån pilgrimens sju nyckelord. Vandringen tar en timme.
Samling utanför Petersgården.
Info: Heidi Lövstrand 046-71 88 32
29 maj 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
30 maj 15.15 -17.00 Vandring till Heliga platser. Samling Liberiet.

Juni
1 juni 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
3 juni 8.30 Vandra i labyrinten.
3 juni 19.15 Vandra i kvällstid från Brågarps kyrka. Vandringen sker efter
mässan som startar 18.30. Ca en timmes vandring. Ta gärna kaffe/te med. Vi
bjuder på en chokladbit el liknande. Info Hali Lidell 046-274 25 25
5 juni 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
6 juni Pilgrimsvandring från Dalby kyrka. Mer information kommer på
https://www.svenskakyrkan.se/dalby-forsamling när allt är planerat. Vi avslutar
med kort pilgrimsmässa. Info per.lidbeck@svenskakyrkan.se eller
cecilia.lagerquist@svenskakyrkan.se
6 juni 11.00 – 12.30 Marias mantel – en vandring genom Lund med
Mariablommor som tema. Samling vid labyrinten på Domkyrkoplatsen.
8 juni 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
10 juni 8.30 Vandra i labyrinten.
11 juni 14:30 - 17:00 Vandra Livsmodets väg! Frihet, andlighet och delande –
Lunds domkyrka, Botaniska trädgården, Sjukhuset, tillbaka. Samling vid Liberiet.
Ett samarbete mellan Pilgrimscentrum Liberiet och Diakonicentralen.
12 juni 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
13 juni 15.15 -17.00 Vandring till Heliga platser. Samling Liberiet.
15 juni 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
17 juni 8.30 Vandra i labyrinten.
22 juni 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
24 juni 8.30 Vandra i labyrinten.
26 juni 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
27 juni 15.15 -17.00 Vandring till Heliga platser. Samling Liberiet.
29 juni 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.

Vandring och bön – Helgeands församling
Eftersom vi nu är många som inte får eller vågar ses inomhus vill vi från
Helgeands församling erbjuda mer samlingar utomhus. Som ett led i detta
kommer vi att samla de som vill till att promenera tillsammans på fredagar.
Vi ses på kyrkotorget utanför Helgeandskyrkan och går tillsammans i den takt
som passar gruppen. Vi anpassar takten efter den som vill gå långsammast.
Vi går i ungefär en timme och vi kommer att stanna vid några tillfällen för att
be en bön tillsammans. Det känns angeläget att vi tillsammans samlas för att
be för den situation som vi nu står i - för detta är vi inte beroende av att vara
inomhus i en kyrka. Vi går och vi ber i Guds katedral ute i naturen!
Info: Elisabeth Runefors 046-71 87 69

Löpning och bön – Helgeands församling
Löpningen lär oss uthållighet och är det någonting som vi behöver nu så är
det just det. I Hebreerbrevet står:
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss
från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har
framför oss... styrk därför era matta händer och svaga knän. Gör stigen rak
för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan istället blir friskt
igen. (Heb: 12:1, 12-13)
För att stärka uthålligheten i den situation som nu råder, komma ut i friska
luften, dela hopp, och att be tillsammans erbjuder vi nu löpning med bön
varje måndag kl. 14:00. Vi kommer att springa totalt cirka en timma inklusive
tre bönestopp. Du behöver inte vara van löpare för att vara med eftersom vi
anpassar tempo efter gruppens dagsform, men du ska tycka att det är kul att
springa och jogga utomhus.
Info Angelica Lundberg 046-71 87 55
https://www.svenskakyrkan.se/lund/helgeand

Juli
1 juli 8.30 Vandra i labyrinten.
1 juli 19.15 Vandra i kvällstid från Brågarps kyrka. Vandringen sker efter
mässan som startar 18.30. Ca en timmes vandring. Ta gärna kaffe/te med. Vi
bjuder på en chokladbit el liknande. Info Hali Lidell 046-274 25 25
3 juli 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
3 juli 16.00 Lasarosvandring - en vandring för det sårbara livet. Start vid
skyddsmantelmadonnan vid Domkyrkan. Vandringen går till sjukhusområdet
och varar ca 2 timmar. Info magnus.malmgren@svenskakyrkan.se. Samarbete
med sjukhuskyrkan.
6 juli 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
8 juli 8.30 Vandra i labyrinten.
10 juli 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
13 juli 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
15 juli 8.30 Vandra i labyrinten.
17 juli 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
20 juli 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
22 juli 8.30 Vandra i labyrinten.
23 juli - 14:30 - 17:00 Vandra Livsmodets väg. Frihet, långsamhet,
bekymmerslöshet – Lunds domkyrka, Nöden, Stadsparken, tillbaka. Samling vid
Liberiet. Ett samarbete med Diakonicentralen.
24 juli 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
25-29 juli Stora pilgrimsveckan på Österlen
Endagsvandringar i grupp eller på egen hand erbjuds till Sankt Olof med
omnejd. Mer info kommer. Info magnus.malmgren@svenskakyrkan.se
27 juli 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
29 juli 8.30 Vandra i labyrinten.
31 juli 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
31 juli 8.00-18.00 En dag om bön. Liberiet.

Livsmodets väg
Många har svårt att hitta ord för det viktigaste! Traditionella religiösa ord är
ibland svåra att ta till sig, men det är inte heller lätt
att hitta något annat språk att ersätta det religiösa
språket med. Konsekvensen blir att vi hamnar i
språklöshet. Pilgrimens sju nyckelord: enkelhet,
andlighet, långsamhet, tystnad, frihet,
bekymmerslöshet och delande är öppna och
inbjudande. De utgår från människans längtan,
erfarenheter och behov utan att tvinga in dem i
några bestämda livsåskådningar. Orden kan tolkas
utifrån en kristen troserfarenhet, men de inbjuder
vem som helst att tänka kring livet utifrån den plats
där han eller hon står. Det är en styrka.
Syftet med Livsmodets väg är att erbjuda konkreta verktyg för att arbeta med
andlig hälsa både inom och utanför kyrkan. Vi vill visa på hur man kan skapa
samtal om livets insida, om andliga och existentiella frågor, om hälsa och
livsmening.
http://www.pilgrimsvagen.se/livsmod/
magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Vandring till heliga platser i Lund
Staden Lund bär på många minnen från heliga rum. Varje gathörn erbjuder en
plats för bön, ett möte med ett helgon, en påminnelse om det gudomliga som
tagit gestalt i världen. 27 kyrkor fanns det. Nästan
alla försvann i samband med reformationen, men
minnena och berättelserna finns kvar och påminner
oss om kyrkans liv genom historien.
Under sommarens vandringar täcker vi in de olika
delarna av det medeltida Lund.
magnus.malmgren@svenskakyrkan.se
http://www.pilgrimsvagen.se/vandra-till-heligaplatser-i-lund/

Augusti
1 augusti 15.15 -17.00 Vandring till Heliga platser. Samling Liberiet.
3 augusti 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
5 augusti 8.30 Vandra i labyrinten.
5 augusti19.15 Vandra i kvällstid från Brågarps kyrka. Vandringen sker efter
mässan som startar 18.30. Ca en timmes vandring. Ta gärna kaffe/te med. Vi
bjuder på en chokladbit el liknande. Info Hali Lidell 046-274 25 25
7 augusti 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
10 augusti 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
12 augusti 8.30 Vandra i labyrinten.
14 augusti 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
15 augusti 9.00 Processionsvandring på Domkyrkans grundläggningsdag.
Vandringen är indelad i två separata delar, en före och en efter lunch. Start
med pilgrimsbön. Information om grundläggningsdagen kommer att affischeras
separat. Info magnus.malmgren@svenskakyrkan.se
17 augusti 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
19 augusti 8.30 Vandra i labyrinten.
21 augusti 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
22 augusti 11.00 Pilgrimsvandring med bibliska växter i Botaniska trädgården.
Vandringen börjar vid Agardhianum vid ingången mitt emot världsbutiken
Klotet. Beräknas ta ca en och en halv timme.
24 augusti 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
26 augusti 8.30 Vandra i labyrinten.
28 augusti 14.00 Vandring och bön vid Helgeandskyrkan.
31 augusti 14.00 Löpning och bön med Helgeands församling.
Fortsatt vandring under hösten: Höstens vandringsprogram är inte klart i alla
detaljer men vissa av sommarens vandringar fortsätter. Vandringar i Botaniska
trädgården även 13/9 13.00 och 3/10 11.00. Vandring med bön och löpning
med bön fortsätter på obestämd tid. Labyrintvandringar varje onsdag t o m den
16/9.
Kontaktuppgifter
Församlingarna i Lunds pastorat samverkar med församlingarna i dess
omnejd: Bjärred, S Sandby, Dalby, S:t Staffan, Uppåkra. För mer information
och kontaktuppgifter gå till Pilgrimsvägen Skåne Blekinges hemsida.
http://www.pilgrimsvagen.se/kalender/

Mariavandring och vandringar i Botaniska trädgården
Under vår sommar och höst erbjuds vandringar med
växter som tema. Bibliska växter i Botaniska
trädgården och en vandring i Lund med Mariaväxter
som Tema. Från vår till höst följer vi växternas
utveckling och vandrar med det framåtskridande året.
Vandringarna i Botaniska trädgården är framtagna i
samarbete med Botaniska trädgården.
Vandringsledare är Anne Ekberg.
anne.ekberg@svenskakyrkan.se

Lasarosvandring
Pandemin påminner oss om livets sårbarhet och om
den tacksamhet vi kan känna över alla som lägger så
mycket arbete på att lindra lidande.
Vi vandrar vår lasarosvandring den 3 juli med start
16.00 vid skyddsmantelmadonnan utanför
Domkyrkans västra port. Vandringen går till
sjukhusområdet och varar ca 2 timmar. Vandringen
görs i samarbete med sjukhusprästerna.
magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Labyrintvandring
Vid stora pilgrimsmål finns ofta en labyrint. Man
behöver inte gå långt eller länge för att vara pilgrim. En
pilgrimsvandring handlar inte så mycket om att gå långt
som att gå djupt.
Öva dig i att vandra långsamt, uppmärksamt, med
öppna sinnen och i lyhördhet inför Guds närvaro. Vi
vandrar varje onsdagmorgon klockan 8.30.

anne.ekberg@svenskakyrkan.se

Pilgrimscentrum Liberiet – en plats för andlig fördjupning
Välkommen att besöka Pilgrimscentrum Liberiet.
Pilgrimsbön onsd-fred kl 9.00 i Kryptan
Bibelsamtal i Liberiet efter bönen
Labyrintvandring varje onsdag 8.30
Under sommaren har Liberiet utökade öppettider!
Vissa veckor kan vi behöva hålla stängt pga semester

Pilgrimskatekumenatet
Vi är alla sökare, hela livet! Tro är något mer
än antaganden och föreställningar, det är en relation
med en närvarande, påtaglig motpart – den Gud som
skapat oss och som möter oss. Därför blir vår tro aldrig
färdig – inte i detta livet.
I samtal, vandring, bön och tystnad tar vi oss under nio
månader genom en del av trons landskap. Vägmärken på
vägen är orden: välkomnande, sökande, kallelse,
helande, bekräftelse, tro och sändning. Alla är välkomna!
Pilgrimskatekumenatet erbjuder dig en möjlighet att döpas eller konfirmeras,
men genom pilgrimskatekumenatet kan du också förnya ditt dop och bekräfta
din vilja att leva som kristen.
Hösten 2020 startar vi en ny katekumenatsgrupp – välkommen att anmäla dig!

Läs om Pilgrimskonfirmander i Lund och Bjärred
Under konfirmationstiden ska vi få tid att reflektera över våra liv och lära känna
den kristna tron. För många är det en fantastisk upplevelse som kan finnas kvar
som ett positivt minne genom hela livet. Att vara pilgrimskonfirmand innebär
att vandringen blir en viktig del av konfirmationstiden.
Att vandra med andra är som ett äventyr vi kastar oss
ut i tillsammans. Det är som att påbörja en lång resa. Vi
vet inte vart det ska leda. Just därför kan det göra att vi
upptäcker nya saker både om oss själva och om livet. Vi
utvecklas.
Vi mår bra av att vara på vandring. Det gör gott både till
kropp och själ. Det skapar en speciell sammanhållning
och gemenskap i en grupp, man kommer varandra
nära. I vandringen kan vi få hjälp att koppla av, varva ner, vara närvarande här
och nu. Vi kan upptäcka att det är skönt att vara tyst och att bara lyssna på
ljuden runt omkring. Vandringen skapar god gemenskap och fina samtal. Man
kan ha otroligt roligt tillsammans på en vandring. Vandringen ger många
fantastiska upplevelser av både naturen och platser som till exempel kyrkor.
Konfirmeras till fots! En upplevelse för livet.
http://www.pilgrimsvagen.se/pilgrimskonfirmander/

Etappvandring till Nidaros
Sedan flera år vandrar Bjärreds församling mot Nidaros. Vill du veta mer:
https://www.svenskakyrkan.se/bjarreds-forsamling/vandring-mot-nidaros
http://www.pilgrimsvagen.se/aktivitet/mot-nidaros-femte-etappen-medbjarreds-forsamling/

En dag om bön
31 juli 8.00-18.00 på Liberiet
En dag för andlig påfyllnad.
Tillbringa en dag i tystnad, stillhet, vandring och samtal om bön och andlighet.
Delta i domkyrkans böneliv.
Dagen börjar med morgonmässa klockan 8.00 i Domkyrkan och avslutas med
en vandring på kvällen.
Kostnad 500 kr inklusive enkel lunch.
Anmälan till magnus.malmgren@svenskakyrkan.se

Pilgrimscentrum Liberiet
Lunds domkyrka
Växel 046 71 87 00
pilgrim@lundsdomkyrka.se

Adress: Domkyrkoplatsen 8
Postadress: Domkyrkoforum, Box 1096, 221 04 Lund

