PILGRIMSCENTRUM
i Göteborg

Program
våren 2020

FRIHET, ENKELHET, TYSTNAD,
BEKYMMERSLÖSHET, LÅNGSAMHET,
ANDLIGHET, DELANDE.
www.pilgrimscentrum.be

PILGRIMSVANDRINGAR
angivna tisdagar

kl. 16.30 – 18

lördag 4 april
lördag 25 april

Livsmodets väg – Slottsskogen

Vi pilgrimsvandrar i Slottsskogen under en och
en halv timme. Samling utanför Masthuggskyrkan
(ingång A), där vi också avslutar. Pilgrimens sju
nyckelord kommer inspirera vandringarna.
Datum: 21 januari, 4 februari, 18 februari, 3 mars,
17 mars, 31 mars och 14 april.

angivna torsdagar kl. 12 – 13

Lunchvandringar – Järntorget
Kom och pilgrimsvandra en timme mitt på dagen.
Vi samlas vid fontänen på Järntorget där vi också
avslutar. Datum: 30 januari, 27 februari, 26 mars,
30 april, 28 maj och 25 juni.

kl. 9 – 16
kl. 9 – 16

Pilgrimsvandring heldag

Datum och platser är ännu inte bokade. Håll utkik!

torsdag 7 maj

kl. 10 – 16

Styrsö – Vandra tillsammans

Samling vid S:t Johanneskyrkan för avfärd med
kollektivtrafik till Styrsö. På S:t Olavsgården äter
vi lunch tillsammans innan det är dags att vandra.
Dagen avslutas runt kl. 16 vid S:t Johanneskyrkan.
Anmälan senast 30 april. Gemensamt arrangemang
med Stadsmissionen.

lördag 9 maj

kl. 10 – 15

Stora Delsjön

Vi vandrar både i samtal och tystnad, med möjlighet
till nattvard. Vandringen är ungefär 12 km lång,
i delvis kuperad terräng. Ta med matsäck och
vatten. Samling kl. 10 vid Bögatans hållplats.
torsdag 21 maj – söndag 24 maj

Pilgrimsresa till Vadstena

lördag 25 januari

kl. 13.15 – 16

Masthuggskyrkan – Nylösekyrka

Vandringen startar vid Masthuggskyrkan och går
genom staden till Nylöse kyrka. Projektgruppen
från Lödöseleden berättar om kommande satsningar,
under den 10 km långa vandringen.

lördag 7 mars

kl. 9 – 16

Lödöseleden

Vi kommer vandra ungefär 20 km längs Lödöseleden. Start nära kollektivtrafik. Ta med matsäck,
vatten och sittunderlag. Anmälan senast 28 februari.

söndag 22 mars

Vandring på Jungfru Marie bebådelsedag

BEHÖVER JAG ANMÄLA MIG?
KOSTAR DET NÅGOT?

söndagen 7 juni

kl. 12.15 - 16

Paradisvandring

Efter gudstjänsten i Masthuggskyrkan samlas vi
för att vandra tillsammans under eftermiddagen.
Vi vandrar genom några av närområdets koloniträdgårdar i sin fullaste prakt. Ta med matsäck.

onsdagen 17 juni

kl. 9.30 – 12.30

Pilgrimsvandring på Styrsö

kl. 12.15 – 16

Efter gudstjänsten i Masthuggskyrkan går vi
tillsammans under eftermiddagen. Avslutning i
Kaverös kyrka cirka kl. 16. Ta med matsäck.

Guds skapelse berättar om hoppet
Vi åker gemensam buss från Göteborg, och bor på
Pilgrimscentrum i Vadstena eller på Birgittasystrarnas
gästhem. Vandring på Omberg och runt Vadstena
lära oss mer om pilgrimslivet. Kostnad 1750 kr.
Anmäl dig senast 22 april. I samarbete med Västra
Frölunda pastorat och Väderstads församling.

Vi samlas på S:t Olavsgården på Styrsö och vandrar
i ungefär två och en halv timme. Efter vandringen
finns enkel lunch till självkostnadspris och möjlighet
till bad. Ta med vatten, sittunderlag och badkläder.
Anmäl dig senast 15 juni om du vill äta lunch.

För de flesta arrangemangen gäller: ingen anmälan – ingen avgift.
När anmälan krävs framgår det tydligt i beskrivningen, och görs då
till: gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se / 0737-73 86 50.
Ange namn, mobilnummer och aktivitet.
Om avgiften ett hinder för dig att delta, så hör av dig.

RETREAT, GUDSTJÄNST & INSPIRATION
tisdag 10 mars
angivna tisdagar

kl. 18.45 – 21

Att vandra till Santiago – Studiecirkel

Studiecirkeln för dig som vill förbereda din egen
pilgrimsvandring eller dela dina erfarenheter från
el Camino, vägen till Santiago de Compostela
Vi träffas tisdagarna 31 mars, 14 april, 21 april
och 28 april, i Masthuggskyrkans annex. Anmäl
dig senast den 12 mars.
angivna onsdagar kl. 18.45 – 19.45

Kristen djupmeditation

Meditation som påverkar både kropp och själ och
sker i total tystnad tillsammans. Vi inleder med en
kort avspänning och går sedan in i tystnad under
femton minuter, därefter en tyst vandring i kyrkan
under fem minuter, för att sedan avsluta med
femton minuterns tystnad. Vi lär oss tillsammans,
så du behöver inte ha några förkunskaper. Datum:
Onsdagar under perioden 29 januari – 18 mars.

lördag 29 februari kl. 10 – 17

Glänta – en dag i stillhet i Högsbo kyrka
En heldag med meditation, stillhet, god mat och
pilgrimsvandring, som arrangeras tillsammans med
Högsbo församling. Åsa Dungården och Sara Melin
leder dagen. Kostnad: 100 kr för fika och lunch.
Anmälan senast 19 februari.

tisdag 3 mars

kl. 18 – 21

Pilgrimskväll – Varför, vad och hur?

En kväll för alla pilgrimsintresserade i Göteborg,
där vi möts och delar erfarenheter av att vandra
och att leda pilgrimsvandringar. Hur brukar vi
göra och hur kan vi utveckla pilgrimsvandrandet?
Kl. 18 firar vi mässa i Masthuggskyrkan.
I samarbete med Göteborgs stift.

kl. 19 – 21

”Mitt år som pilgrim” - Senja Björk

Välkommen till Masthuggskyrkan för fika och samtal med Senja Björk om hennes pilgrimsår 2019 och
pilgrimens sju nyckelord: Frihet, enkelhet, tystnad,
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

lördag 28 mars

kl. 15 – 21.30

Pilgrimsvila ”Från mörker till ljus”

Under eftermiddagen erbjuder vi kyrkan ett rum
för retreat. Flera platser för stillhet, meditation,
skapande, plantering och pilgrimsvandring.
Dagen avslutas med Earth Hour. Kostnad: 100 kr
för fika och enkel mat. Anmälan senast 18 mars.
onsdag 22 april
kl. 18 – 19:15
göteborgs domkyrka

Lev helt – dö bra

Panelsamtal om existentiell hälsa i Sverige och
världen. 1984 vidgade FN sitt folkhälsoarbete till
att inkludera en uppmuntran till sina medlemsländer att också arbeta med den andliga och
existentiella hälsodimensionen. Hur kan vi bli
bättre på detta i Sverige?
Medverkande: Carol Tishelman, professor i innovativ vård, Ola Sigurdsson, professor i religionsvetenskap, Ida Hallgren, psykolog och doktorand
i praktisk filosofi.
Arr: Svenska kyrkans program på Vetenskapsfestivalen.

VILL DU BLI
PILGRIMSLEDARE?
Tycker du om att vandra
och är nyfiken på att lära dig
mer om att planera och
leda pilgrimsvandringar?
Hör av dig till
mig så kan vi
prata mer om
vad uppdraget
kan innebära!
/Åsa Dungården,
Pilgrimscentrum i
Göteborg
☎ 0737-73 86 50
✉ asa.dungarden@svenskakyrkan.se

Pilgrimscentrum i
Masthuggskyrkan

NYHETSBREV & FB
Vill du ha vårt digitala nyhetsbrev?
Anmäl din e-postadress på:
www.pilgrimscentrum.be
Dela gärna också dina erfarenheter
av vandring i facebookgruppen
Pilgrimscentrum i Göteborg.

I Margareta Brandby Cöster-rummet, glasrummet
längst fram i kyrkan, finns alltid information och
inspiration från Pilgrimscentrum. Välkommen in!
Masthuggskyrkan är öppen
varje dag kl. 9 – 16

utom tisdagar kl. 9 – 18, och torsdagar kl. 9 – 15.

tisdagar 		

kl. 18

Pilgrimsmässa
söndag 29 mars

kl. 11

Pilgrimsgudstjänst

ANMÄLAN
Generellt har våra arrangemang varken anmälan eller
kostnad, utan det är bara att dyka upp. Vid de tillfällen då
anmälan krävs framgår det i beskrivningen. Du skickar din
anmälan till: gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
eller ringer tel: 0737-73 86 50.
Ange namn, mobilnummer och aktivitet.

Gudstjänst inspirerad av livets vandring och
pilgrimens nyckelord.

söndagar 		

kl. 11

Gudstjänst

Masthuggs församling firar gudstjänst varje
söndag med olika tema.

www.pilgrimscentrum.be

Pilgrimscentrum i Göteborg är en del av Carl Johans pastorat
och samarbetetar med Västra Frölunda pastorat,
SENSUS och Göteborgs Kyrkliga Stadsmission.

Pilgrimscentrum i Göteborg
Tel: 0737-73 86 50
E-post: gbg.pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se

