Pilgrimsgrupp
i Linde bergslags församling
I vår församling har vi en pilgrimsgrupp som träffas regelbundet och
planerar församlingens pilgrimsvandringar. Gruppen bygger på
ideella medarbetares engagemang
och lust att skapa vandringar som är
både korta och långa. Som en
i gruppen får du vara med och påverka församlingens pilgrimsliv.
Så kom och vandra med oss!

För mer information, kontakta:
Pilgrimspräst Charlotta Storbacka, ring 0581-888 42
eller mejla charlotta.storbacka@svenskakyrkan.se

För aktuell information om församlingens vandringar:
www.svenskakyrkan.se/linde-bergslags-forsamling/pilgrimsvandring
Förslag på vidare läsning om pilgrimsvandring:
www.pilgrimscentrum.se

Pilgrimsvandra,
vad är det?

Pilgrimsvandra, vad är det?
Intresset för att pilgrimsvandra är stort både
i Sverige och ute i Europa.
T.ex. beger sig hundratusentals människor varje år till
Spanien för att vandra på
Caminon till Santiago de
Compostela.
För fler exempel se www.pilgrimisverige.se.

Ordet pilgrim kommer från latinets peregrinus som be-

tyder främling. För som pilgrim ger du ger dig av från det
hemvanda, det välkända, mot det okända. Du får ta emot nya
erfarenheter, nya möten och insikter, ensam eller tillsammans
med andra.
Att pilgrimsvandra handlar om det
modiga uppbrottet från det stillastående och etablerade livet. En vandring som går i långsam takt. En
vandring som går mot ett mål.
Man vet vart man är på väg, men
man vet inte vad som väntar efter
nästa vägkrök.

Resan går både utåt och inåt.

Pilgrimens
nyckelord
Frihet
Enkelhet
Tystnad
Bekymmerslöshet
Långsamhet
Andlighet
Delande

Vad skiljer en pilgrimsvandring från en vanlig vandring?
Att pilgrimsvandra handlar inte bara om att gå ut och röra på sig, den
öppnar upp mot så mycket mer. En pilgrimsvandring inbjuder till ett
möte i fyra dimensioner – mötet med mig själv, mötet med andra,
mötet med naturen och mötet med Gud.

Dag Hammarskjöld

Någon har en gång sagt att pilgrimsvandra är att ta en existentiell risk.
För så mycket kan hända när man vågar öppna upp in mot sig själv, in
mot Gud. Du får syn på sådant som du kanske burit på länge. Kanske
vandringen får dig att fatta de beslut du inte tidigare vågat ta.
Och du går aldrig ensam! Vi här i församlingen går alltid tillsammans i
grupp. Alltid med en trygg vandringsledare i täten. Alltid med en fast
struktur som vi följer, som innehåller bön, tystnad, raster, delande av
tankar. Och vi litar på att Gud går med oss!

