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FRIHET, ENKELHET, TYSTNAD, 
BEKYMMERSLÖSHET, LÅNGSAMHET, 
ANDLIGHET, DELANDE.

PILGRIMSCENTRUM
i Göteborg



HELDAGSVANDRINGAR – LÖRDAGAR
Dessa vandringar varierar i längd mellan 15–20 km 
och görs i lugnt tempo, cirka 3 km/h. På hemsidan 
och facebook kommer mer information om sam-
lingsplats och kollektivtrafik. Ta gärna med en påse 
att samla upphittat skräp i för att Hålla Sverige Rent. 
Programmet är inspirerat av Walk for future, och 
kommer ha tema Hållbarhet.
  
2 oktober  kl. 9–16

Från kyrka till kyrka
Vandringen på Hisingen fortsätter ut på öarna. 
Denna gång från Amhults kyrka till Hönö kyrka.   
Anmälan senast 27 september.

30 oktober   kl. 11–17

Stadsvandring #Walk for future
Vandring från Friluftskyrkan i Slottsskogen till city 
via Ängsgårdsbergen och andra gröna stråk i staden. 
Gemensam samling i Domkyrkan för manifestation 
inför starten av klimatmötet i Glasgow. Gudstjäns-
ten börjar kl. 17. Anmälan senast 25 oktober.

27 november  kl. 9–16

Klimatsmart mat
Vandring utanför stan med tema hållbar mat. An-
mälan senast 22 november.

22 januari 2022 kl. 9–16

Våga gå nya vägar - Kållered till Råda
Skogsvandring från Livereds kapell längs Tulebo-
sjön och Finnsjön, och vidare till naturreseveratet i 
Mölnlycke. Anmälan senast 17 januari.

LÅNGA VANDRINGAR
16–17 oktober 

Orust med övernattning
Vandring på pilgrimsleden på Orust med enkel 
övernattning i ett församlingshem längs vägen.  
Kostnad: 600 kr. Anmälan senast 4 oktober.

KORTA VANDRINGAR – VARDAGAR
angivna torsdagar   kl. 12–13

Lunchvandring – Järntorget
Kort vandring med samtal kring kommande söndags 
text. Vi börjar och slutar vid fontänen på Järntorget. 
Ingen anmälan.
30 september, 28 oktober, 25 november, 16 december

Pilgrim’s Walk for Future

En gigantisk manifestation från Sverige till 
Glasgow och klimatmötet COP26. 
Vandringen handlar om att sätta klimatet främst på 
agendan, och uppmuntrar förhoppningsvis också till 
egen reflektion och att vi som enskilda individer tar 
egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vand-
ringen blir därför både en protest och en inre pil-
grimsresa i våra egna liv. Runt om i världen skapas 
lokala vandringar som deltar i rörelsen!



FÖREDRAG & INSPIRATION 
Alla tillfällen inleds med pilgrimsmässa kl. 18, 
därefter kvällens program. Välkommen! 

angivna tisdagar   kl. 19

Bokcirkel ”Vägen valde dig” 
Dag Hammarskölds texter ”Vägmärken” påminner 
oss hur Gud finns i hela den skapade världen, i all 
natur och alla skapelser. Människansa ansvar är att 
lyssna och värna den vishet vi får ta del av, så att vi 
tjänar våra medmänniskor och framtiden. I denna 
bokcirkel kan vi hjälpa varandra att lyssna och 
förstå, så att vårt fotavtryck blir lättare och hoppet 
växer. Kom, så hjälps vi åt! Samtalen leds av Lisa 
Westberg.
19 oktober, 9 november, 7 december

tisdag 12 oktober   kl. 18–21

Pilgrimsliv och Pilgrimsled
Erfarenhetsutbyte mellan pilgrimer som planerar 
och leder vandringar. Fyra vandrare inspirerar 
genom att berätta om sitt pilgrimsliv. Carina Fryk-
man, pilgrimsanvarig i Göteborgs stift, berättar om 
sitt arbete. Anmälan senast 5 oktober. Arrangeras i 
samarbete med Göteborgs stift. 

28 oktober, 18 november kl. 18–20

Camino café 
Fika och vandringssnack om vandring i Europa. Vi 
ses på Armans café! Adress: Plantagegatan 17.  
Arrangeras tillsammans med Betlehemskyrkan.

datum ej bokat

Upplevelser från fjället
Deltagarna från sommarens fjällvandring på Dag 
Hammarskjöldsleden delar bilder och erfarenheter.

FORTBILDNING FÖR PILGRIMLEDARE
17–19 september

Pilgrimsledarutbildning i Mösseberg
Kursen ”Mellan himmel och jord” vänder sig både 
till dig som går en pilgrimsledarutbilning för första 
gången och till dig som gått förut, innehållet anpas-
sas efter erfarenhet. Kursen hålls på Mössebergs 
kurort och Mössebergsgården i Falköping. 
Kostnad: 4100 kr (enkelrum) / 3900 kr (del i dubbel-
rum). Mat, logi, kurslitteratur och material ingår. 
Anmälan senast 27 augusti. Mer info och anmälan 
hittar du via vår hemsida. 

ANMÄLAN 
Maila din anmälan till:
gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se  

Ange ditt namn, mobilnummer och vilket 
arrangemang du delta i. 

 
25 september    kl. 10–15

”När livet sätts på paus, vägmärkena  
leder dig till möten”
Vandring mellan kyrkor i närområdet, med start i 
Oscar Fredriks kyrka. Vi pratar om de märken vi 
möter och skapar vår egen vägs vägmärken i ett 
kreativt pass. Maria Hanner, författare och diakon, 
medverkar. Kostnad: 50 kr. Anmälan senast 22/9.
Oscar Fredriks kyrka har fler temalördagar inplanerade 
under hösten: 24 oktober – ”Meditation & måleri” och 
20 november – ”Kropp & själ”.
Anmälan och frågor angående temalördagarna ställs 
till: maria.fredriksson2@svenskakyrkan.se
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www.svenskakyrkan.se/masthugg
/pilgrimscentrum

Pilgrimscentrum i Göteborg är en del av Mast-
huggs församling och Carl Johans pastorat. 
Tillsammans söker vi det som ger tro, hopp och 
kärlek. Här möts vi i vardag och högtid.  
Alla är välkomna!

Masthuggskyrkans öppettider 
varje dag kl. 9–16 
utom tisdagar kl. 9–18 och torsdagar kl. 9–14.

Gudstjänst
söndagar    kl. 11

tisdagar    kl. 18

I gudstjänsten ber vi, sjunger, delar bröd och 
vin och tar del av bibelns berättelser. Det 
som du bär på –ditt liv, får ta plats i ett större 
sammanhang av tro och hopp. Välkommen 
till gudstjänst i Masthuggskyrkan!

Masthuggskyrkan

RASTPLATS I KYRKAN
I Masthuggskyrkan finns en plats för pilgrimer, med rum för  
både meditation och inspiration. Slå dig ner för att bläddra i  
pilgrimslitteratur, eller låna hem om du vill. Välkommen! 

Pilgrimscentrum i Göteborg
Tel: 0737–73 86 50

E-post: gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

Pilgrimscentrum i Göteborg är en del av Carl Johans pastorat.
Vi samarbetetar med studieförbundet Sensus.

NYHETSBREV & FB
Vill du ha vårt digitala nyhetsbrev? Anmäl dig på vår hemsida:  

www.svenskakyrkan.se/masthugg/pilgrimscentrum 

Dela gärna också dina erfarenheter av vandring 
i facebookgruppen Pilgrimscentrum i Göteborg. 

FRÅN LINNÉ TILL RÖDA STEN, 
MARCONIGATAN TILL GÖTA ÄLV 
Har du varit i alla kyrkor i Carl Johans pastorat? 
Använd vår karta med förslag på promenadväg  
mellan de sju kyrkorna. Hämta kartan i någon av  

kyrkorna, eller ladda hem från hemsidan!

PILGRIMSCENTRUM
i Göteborg

IDÉSPRUTOR SÖKES!
Våra vandringar och verksamheter kommer ofta ur idéer och tips 

från alla möjliga håll. Det ger programmet mångfald och nerv, det 

gillar vi! Vill du vara med och leda vandringar eller bidra på något 

annat sätt så hör gärna av dig! 


