Pilgrimscentrum i Göteborg
Följ med och se!

Februari – juni 2019

Pilgrimscentrum i Göteborg vill väcka din nyfikenhet,
inspirera dig till nya uppbrott, möten och utmaningar.
Vi anordnar kristna vandringar i samtal, bön och
tystnad, och välkomnar alla som är öppna för livets
andliga dimension.
Pilgrimscemtrum bor i Masthuggskyrkan, men vi rör oss
runt i hela Göteborg; på gator, i parker, i naturområden
och i skärgården.
Carl Johans pastorat, som vi är en del av, har som
ledord ”Följ med och se!” och det är rubriken på
sommarens fyra-dagars vandring med retreat.
Kanske är det något för dig?

Vandring

Retreat & gudtjänst,

www.pilgrimscentrum.be

Inspiration

Vandringar
S:t Olofs källa – Västerlanda kyrka
Lördag 23 mars, kl. 9:30
En cirka tio kilometer lång vandring från S:t Olofs källa till
Västerlanda kyrka genom vacker skog på stigar, grusväg och
längs Göta älv. Tag med matsäck, vatten och sittunderlag.
Anmälan senast 11 mars. Ingen avgift.

Styrsö – Vandra tillsammans
Torsdag 11 april, kl. 10 – 15.
Gemensamt arrangemang med Stadsmissionen. Samling
vid S:t Johanneskyrkan innan avfärd med kollektivtrafik till
Styrsö. På S:t Olavsgården serveras lunch innan det är dags
att ge sig ut för vandring. Dagen avslutas runt kl. 15 tillbaka
vid S:t Johanneskyrkan.
Anmälan senast 1 april. Ingen avgift.

Friluftsgudstjänst &
Vandring i Slottskogen – Änggårdsbergen
Torsdag 30 maj, Kristi himmelfärdsdag
Gudstjänst kl. 11 i Friluftskyrkan i Slottsskogen med fika i
landskapsstugorna efteråt.
Kl. 12.45 börjar vandringen genom Botaniska trädgården
och Änggårdsbergen, cirka 8 km. Vi avslutar vid 16-tiden
i Slottsskogen. Tag med matsäck och vatten.
Ingen anmälan – ingen avgift.

Retreatvandring – Följ med och se!
Torsdag 6 juni – Söndag 9 juni
En fyra dagar lång vandring på S:t Olofsleder i Västra
Götalandsregionen. Dagsetapperna är mellan 15 och 20 km
med takt runt 4 km/timma. Start torsdag förmiddag och
avslutning på söndag eftermiddag . Flera timmar om dagen
går vi i tystnad. Du bär din utrustning själv och vi hjälps åt
med måltider och sysslor.
Anmälan senast den 6 maj. Kostnad 700 kr/person, för mat
och enkel golvlogi i församlingshem.

Pridevandring
Torsdag 13 juni, kl.12 – 13.30
Lars Gårdfeldt berättar om Göteborgs HBTQ-historia, under
en vandring genom centrala stan. Samling och avslut vid
fontänen på Järntorget.
Ingen anmälan – ingen avgift.

Hisingen – Emmausvandring
Måndag 22 april, Annandag påsk, kl. 10 – 15.
Vandring från Masthuggskyrkan över Älvsborgsbron till
Hisingen, utefter älven och sedan tillbaka över Götaälvbron.
Efter ungefär 15 km är vi tillbaka i kyrkan på toppen. Under
vandringen stannar vi upp för meditationer kring dagens
tema ”Möte med den uppståndne”. Ingen anmälan Ingen
avgift. Samling i Masthuggskyrkan kl. 10.

Pilgrimsvandra en hel dag
Lördag 4 maj - Mer info kommer!

Vår stad
Tisdag 14 maj, kl.12-14.30.
Gemensamt arrangemang med Stadsmissionen. Dagen
inleds med äta lunch (kostnad 25 kr) i S:t Johanneskyrkan,
innan vi vandrar genom staden. Ingen anmälan – ingen avgift.

Stora Delsjön runt
Lördag 18 maj, kl 10 – ca 15
Vandring i tystnad med meditation och mässa längs vägen.
Sträckan är ungefär 10 km lång och går i delvis kuperad
terräng. Tag med matsäck och vatten. Samling vid
Bögatans spårvagnshållplats. Ingen anmälan – ingen avgift.

Styrsö
Onsdag 19 juni, kl. 10 – 12
Vi ses på S:t Olavsgården på Styrsö kl. 10 och går
ungefär två timmar. Efter vandringen finns enkel lunch
till självkostnadspris. Tag med vatten, sittunderlag och
badkläder. Ingen anmälan – ingen avgift.

Inspiration
Föredrag

Studiecirkel

Foten är huvudsaken

Att vandra till Santiago

Tisdag 19 februari, kl. 19 – 21
Annasalen, Repslagargården

Klingnersalen, Masthuggskyrkans annex

Sjukgymnast Anna Frantz och berättar hur vi på olika sätt
kan ta hand om våra fötter för att orka med vardag och
längre vandringar. Vi kommer få tips på olika övningar för
att undvika krämpor. Teori och praktik kommer att blandas
under kvällen. Ingen anmälan – ingen avgift.

Möten längs vägen
Tisdag 9 april, kl. 19 – 21
Annasalen, Repslagargården
Vägmärken stöter vi på varje dag, men tänk om de kan
förmedla mer än bara trafikinformation? Om det faktiskt
kan vara glimtar av Guds närvaro på vår väg genom livet.
Maria Hanner kommer och delar med sig av några
vägmärken från hennes bok ”Möten längs vägen”.
Ingen anmälan – ingen avgift.

Dela för att hela

Studiecirkeln för dig som vill förbereda din egen
pilgrimsvandring eller dela dina erfarenheter från el Camino,
vägen till Santiago de Compostela.

Vi träffas tisdagarna 5, 12, 19 och 26 mars,
kl. 18.45 – 21.00.
Anmälan senast den 12 februari
Ingen kostnad – men om du anmält dig och inte kommer
debiterar vi 400 kr.

Retreat
Glänta – en dag i stillhet
Lördag 2 mars kl. 10-17 i Högsbo kyrka
En dag i stillhet då vi närmar oss orden och oss själva,
bland annat genom bildskapande. Kostnad: 100 kr, för fika
och lunch. I samverkan med Högsbo församling.
Anmälan senast 15 februari.

Tisdag 7 maj, kl. 19 – 21
Annasalen, Repslagargården
Mer information kommer!

lunchvandring
Kom ut och gå en stund mitt på dagen!
Samling och avslut vid fontänen på
Järntorget.
Torsdagarna 31 januari, 28 februari,
28 mars, 25 april, 23 maj, och 27 juni.
Kl. 12 – 13
Detalj från ”De fem världsdelarna”
av Tore Strindberg, som står på Järntorget.

Vill du anmäla dig?
Anmälan dig till vandringar och andra verksamheter via
e-post till gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
eller på telefon 0737-73 86 50.
Oftast behöver du inte anmäla dig alls, då är det bara
dyka upp vid den utsatta samlingsplatsen.

Följ

Pilgrimcentrum
i Göteborg
på facebook!

Vill, men har inte råd?
De flesta av våra arrangemang
är gratis, men inte alla. Om du av
ekonomiska skäl har svårt att delta,
hör av dig oss eller Masthuggets
församling för ansökan om bidrag.

Vill du bli
pilgrimsledare?

Nyhetsbrev
Vill du få vårt digitala
nyhetsbrev som kommer cirka sex gånger per
år? Gå in på hemsidan
pilgrimscentrum.se och
lämna din e-postadress
genom att klicka på länken
och fylla i prenumerationsformuläret.

Som pilgrimsledare planerar och genomför
du några pilgrimsvandringar tillsammans
med andra ideella medarbetare. Det är
ett roligt uppdrag där du möter andra
människor som är nyfikna på vandringar.
Hör av dig till Åsa för att prata mer!
På bilden: Åsa Dungården, ansvarig
för Pilgrimscentrum i Göteborg.

Anmälan
Anmälan dig till vandringar
och andra verksamheter
via e-post till gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se. eller på telefon
073–773 86 50.
Det är långt ifrån alla
vandringar som kräver
anmälan, ofta är det bara
att ansluta vid den utsatta
samlingspunkten.

pilgrimscentrum
i Masthuggskyrkan
Har du frågor om pilgrimsvandring,
eller vill ha tips på vandringleder?
I Margareta Cöster Brandby-rummet, glasrummet längst fram i
kyrkan, finns alltid information och inspiration från Pilgrimscentrum.
På tisdagar finns pilgrimsvärd på plats i Masthuggskyrkan för att
svara på frågor och guida dig rätt.

Tisdagar, kl. 15 – 18
Masthuggskyrkan är öppen alla dagar 9 -16
utom torsdagar då kyrkan stänger 15.

Pilgrimsmässa

Vi ses på Facebook!
Gå med i gruppen
Pilgrimscentrum i
Göteborg.

Pilgrimscentrum i Göteborg
Tel 073–773 86 50
gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
www.pilgrimscentrum.be

Tisdagar, kl. 18 – 18.30 och
söndagarna 17 mars och 19 maj, kl. 11.

Gudstjänst

Söndagar, kl. 11
Masthuggs församling firar gudstjänst varje söndag,
med olika tema.

Pilgrimscentrum i Göteborg samarbetetar med

