
 
 

 

 

Pilgrimsvandringar måndagar 18.00 

Varje vandring är ca. 2 km. 

Samling på respektive parkering. 

Ta med enkel fika. 

7 mars Almesåsen, Ryda 

14 mars Nordvalla, Vedum 

21 mars Vara kyrka 

28 mars Oltorp, Kvänum 

 

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 

Varje vandring är 2-4 km. 

Samling på respektive kyrkoparkering. Ta med fika. 

5 april Jungs kyrka 

12 april Bitterna kyrka 

19 april Larvs kyrka 

26 april Slädene kyrka 

 



 
 

Pilgrimsvandringar tisdagar 18.00 

Varje vandring är 2-4 km. 

Samling på respektive kyrkoparkering. Ta med fika. 

3 maj Edsvära kyrka 

10 maj Levene kyrka 

17 maj Kvänums kyrka 

24 maj Södra Kedums kyrka 

31 maj Vedums kyrka 

7 juni Önums kyrka 

14 juni Södra Lundby kyrka 

21 juni Sparlösa kyrka 

28 juni Öttums kyrka 

Under april – juni erbjuds ”Stillhet inför natten” i kyrkan 20.00 efter vandringarna. 

 

Söndag 20 mars 11.00 erbjuds det en Pilgrimsgudstjänst i Vara. 

Vi samlas på kyrkoparkeringen för en kombinerad pilgrimsvandring (ca. 2 km) och gudstjänst. 

Under vandringen gör vi 5 stopp. Vi kommer att be, sjunga tillsammans och lyssna på dagens text. 
Det blir möjlighet att dela sina tankar om dagens tema, text och annat som kommer upp under 
vandringen. 

Annandag Påsk 18 april 10.00 bli det en Emmausvandring (ca. 3 km.) i Fyrunga. 

Vi samlas på kyrkoparkeringen. 

Denna vandring utgår ifrån Lukasevangeliet 24:13-35 där två lärjungar till Jesus vandrade till byn 
Emmaus efter Jesu uppståndelse. Efter vandringen serveras kyrkkaffe. 

 

Kristi himmelsfärdsdag 26 maj 09.00 kommer vi att gå en längre pilgrimsvandring (ca. 5 km.) i Larv. 

För de som vill börjar dagen med Otta i Larvs kyrka 08.00. 

Efter ottan 09.00 börjar vi vandra. Under vandringen gör vi flera stopp och på ett av dem firar vi en 
enkel mässa. Ha ordentliga skor och ta med fika och mat för dagen. Vi räknar med att vara tillbaka vid 
Larvs kyrka 14.00 – 15.00. 

 

För mer information ang. vandringarna kontakta: 

Solveig Sundström 0733-73 30 13 eller Maria Claesson 0733-73 30 10 


