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Vandring för integration med kardinal 
Anders Arborelius och biskop Sören Dalevi 
 
Den 24 augusti kommer Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan Karlstads stift, och 
kardinal Anders Aborelius OCD, biskop i Stockholms katolska stift, att genomföra en 
vänskapsvandring i Mariebergsskogen i Karlstad. Alla som vill får delta i vandringen, 
som är ett sätt att få människor att mötas och uppmärksamma vikten av integration och 
möten. 
 
– Jag tror på att hitta arenor där vi träffas och lär känna varandra. Människor med olika 
bakgrund, olika förutsättningar och olika tro. En sån här vandring kan vara en sån arena, säger 
Sören Dalevi.  
– När människor möts som vänner och gör något tillsammans, även om det är i all 
anspråkslöshet, bidrar det till att skapa samförstånd över alla gränser, säger Anders 
Arborelius.  
 
Vill lyfta frågor om migration 
Vänskapsvandringen arrangeras den 24 augusti klockan 14-16 i Mariebergsskogen i Karlstad. 
Samling sker innanför huvudentrén och vandringen avslutas med en andakt i Acksjöns kapell. 
Efter andakten är det gemensam fika inne i kapellet där alla får ta med vad de vill ha, och 
gärna lite extra att bjuda andra på. 
 
Vänskapsvandringen arrangeras av Caritas Sverige och Svenska kyrkan och är en del av det 
större projektet Share the Journey, ett tvåårigt global projekt som Caritas Internationalis 
genomför 2018-2019. Syftet med projektet är att lyfta fram migrationsfrågorna i världen. Upp 
emot 50 miljoner människor beräknas vara på flykt eller migration i världen. På ett både 
konkret och symboliskt sätt uppmanas vi att dela den resa som alla dessa migranter företar på 
en resa mot ett tryggare och bättre liv. 
 
Media är välkomna att närvara vid vänskapsvandringen, men för att det ska bli så bra som 
möjligt praktiskt så får ni gärna höra av er i förväg.  
 
 
 
 
 
Vill du veta mer? Kontakta Ingrid Kåwe, samordnare på Svenska kyrkan Karlstads stift, på 
054-17 24 50 eller ingrid.kawe@svenskakyrkan.se  
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