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/pilgrimscentrum

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 

I facebookgruppen Pilgrimscentrum i Göteborg kan du få  
tips på fler vandringar i göteborgsområdet.  

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

HÅLL STIGBERGET RENT
Organisationen Håll Sverige rent (hsr.se) uppmanar oss alla att plocka 

skräp i vårt närområde. Gemensamma kampanjer arrangeras för att 
städa kust, hav och land runt om i landet. Vill du engagera dig i för 

Stigberget? Kontakta Åsa så planerar och genomför vi tillsammans! 

gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se / 0737–73 86 50

Pilgrimscentrum i Göteborg är en del av  
Masthuggs 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 
tisdagar   kl. 10–18 
torsdagar  kl. 10–14 
övriga dagar  kl. 10–16

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 Masthuggskyrkan!

Pilgrimsmässa
söndag 29 maj   kl. 11
Gudstjänsten är ett samarbete med  
Johanneskyrkan.

Masthuggskyrkan



Program 
våren 2022

www.svenskakyrkan.se/masthugg

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

PILGRIMSCENTRUM
i Göteborg Vårens tema: 

Vägskäl 



HELDAGSVANDRINGAR
Dessa vandringar varierar i längd mellan 15–20 km 
och görs i lugnt tempo, cirka 3 km/h. På hemsidan 
och facebook kommer information om samlings-
plats och kollektivtrafik.

lördag 22 januari  kl. 9–16

Våga gå nya vägar - Kållered till Råda
Skogsvandring från Kållered längs Tulebosjön och 
Finnsjön. Avslutning i Råda kyrka.  
Anmälan senast 17 januari.

lördag 26 februari   kl. 9–16

Våga gå med lätt packning
Anmälan senast 21 februari.

lördag 26 mars   kl. 9–16

Våga lyssna
Anmälan senast 21 mars.

måndag annandag påsk 18 april  kl. 9–16

Våga dela – Emmausvandring
Vandring över Älvsborgsbron och Göta älvbron 
med start och avslutning i Masthuggskyrkan.  
Anmälan senast 11 april. 

torsdag 5 maj   kl. 9–16

Våga tillsammans
Pilgrimsvandring tillsammans med Johanneskyrkan. 
Anmälan senast 29 april.

lördag 7 maj   kl. 9–16

Våga leva
Borås. Anmälan senast 2 maj.

onsdag 22 juni   kl. 9–16

Våga längta
Sommarvandring på Styrsö. Start och avslutning 
vid St Olavsgården. Amälan senast 16 juni.

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. 
27 januari, 24 februari, 31 mars, 28 april, 19 maj och 
30 juni.

Vägskäl – vårens tema
En pilgrim är van vid att stå vid 
vägskälen. Men hur ser själva  
platsen ut där vi är? Vad får oss  
att landa i vilken väg som är rätt 
att gå? Följer vi kartan, eller den 
mest upptrampade stigen? Talar  
vi med en medvandrare; lyssnar  
vi till vinden, till tonen från himlen, 
till rösten i våra hjärtan? Och vad 
gör vi när vi står i väglöst land?  
På platser aldrig tidigare prövade 
av människans steg. Varifrån får  
vi vår ledning?

ANMÄLAN 
Du anmäler dig genom att maila till:

gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se  

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



Fira påsken med oss! 
14 april, kl. 18 Skärtorsdagsmässa 

15 april, kl. 11 Långfredagsgudstjänst 

17 april, kl. 11 Mässa kl. 12 Påsklunch

18 april, kl. 18 Schlagermässa
En mässa där du som vill får vara med  

och sjunga schlagerlåtar som vävs  
in i påskens budskap. 

LÅNGA VANDRINGAR
3-6 juni

Vandring några etapper på Pilgrimsleden Göta älv. 
www.pilgrimsledengotaalv.se . Enkel övernattning i 
församlingshem och gemensam matlagning.  
Kostnad 900 kr. Anmälan senast 27 maj. 

5-9 sepember 

Vandring St Olavsleden
Pilgrimsvandring på St Olavsleden i Jämtland. Vi 
planerar resan under vårens tisdagskvällar i april 
och maj. Kontakta pilgrimscentrum för mer info 
och anmälan. 

PILGRIMSLIV SVERIGE
2-4 februari

Pilgrimsteologiskt seminarium 
”Vandra varsamt med varandra”
Dagar av seminarier, workshops, gudstjänster och 
gemenskap i Vadstena. Deltagaravgift + boende: 
4000 kr. Pilgrimscentrum i Göteborg står för halva 
kostnaden. Din kostnad blir 2000 kr + resa till Vad-
stena. Anmälan senast 12 januari. Hela programmet 
finns att läsa på www.pilgrimscentrum.se . 

1-4 september

Nationellt pilgrimsmöte
Pilgrim i Sverige bjuder in till Nationellt pilgrim-
möte i Selånger. Mer info: www.pilgrimisverige.se . 

FÖREDRAG & INSPIRATION 
Tisdagskvällar i Masthuggskyrkan blir en mötes-
plats för pilgrimer under våren. Här kommer ett 
smakprov på några av inspirationskvällarna, håll 
utkik i kalendern på hemsidan för mer info!

tisdagskvällar kl. 18

Alla tillfällen inleds med en enkel mässa, därefter 
kvällens program. 

25 januari – Uppstart för pilgrimsvåren 2022!
Vi tar gemensamt avstamp inför vårens vandringar 
och inspirationskvällar, och äter grön ärtsoppa till  
kvällsmat.

1 februari – Odlingskväll
Vi förbereder odlarsäsongen 2022. Fröer, stickling-
ar och skördedrömmar.

8 februari – Mingelkväll för caminovandrare
Du som vandrat på Caminon och vill dela med dig 
av dina erfarenheter och du som längtar efter att 
göra en längre vandring är extra välkommen.

8 mars – Odlingskväll
Fokus på tomater. Vad ska man tänka på för att få 
många & goda frukter? Malin guidar i tomatdjungeln. 

15, 22, 29 mars och 5 april – Bokcirkel 
Läs, prata och reflektera tillsammans med andra i 
vårens bokcirkel om Dag Hammarskjöld. Gruppen 
leds av Anders Leitzinger. Anmälan senast 1 mars. 

19, 26 april och 3, 10 maj – Fokus St Olavsleden 
Inspiration inför den längre vandringen på  
St Olavsleden mellan Selånger och Trondheim,  
i anslutning till det Nationella Pilgrimsmötet.

17 och 24 maj – Gemensam planering
Vi hjälps åt att förbereda och skapa en pilgrims-
mässa den 29 maj som är en gemensam gudstjänst 
med Johanneskyrkan.

STILLA DAG & RETREAT

lördag 5 mars   kl. 10–16

Stilla dag i Masthuggskyrkan
En heldag i kyrkan med bön & stillhet.

söndag 19 juni   kl. 9-15

Retreat på Styrsö
Välkommen till St Olavsgården på Styrsö! Under 
dagen kan du måla, läsa, skriva, vandra eller bara 
vara. Gemensam frukost, lunch och andakt.   
Kostnad 150 kr. Anmälan senast 13 juni. 


