
Vandringshelg
26-28 augusti 2022

 Det finns många möjligheter att vandra 
på egen hand men det blir också 

föredrag, musik och guidade vandringar.

Läs mer om pilgrim på

www.svenskakyrkan.se/skarastift/pilgrim



Fredag 26/8
• Vandra på Pilgrimsleden på Kållandsö 

10:00 Otterstad-Läckö 14 km

Lördag 27/8
• 09:30 Vandring till Roparudden samling vid Naturum
• 12:00 Lunch 

• 13:00 Vandring till Santiago de Compostela, bilder och berättelse i Naturum 
Eva Hugosson Koinberg.

11:30 
”Vandring till Santiago de Compostela” - bilder och berättelse 
i Naturum. Eva Hugosson Koinberg. Hur påverkar en längre 
Pilgrimsvandring oss? - Att våga möta sig själv och andra. Leva 
i nuet och ta dagen som den kommer.

13:30
 ”Medeltida helgon och pilgrimsfärder i Norden”  - föredrag 
Naturum. Docent Anders Fröjmark Linnéuniversitetet.

• 15:00 Vandring till Santiago de Compostela, bilder och berättelse i Naturum 
Eva Hugosson Koinberg, 

15:30 
”Pilgrimsrörelsen vår tids alternativrörelse”  - föredrag i 
Naturum.Harry Månsus teolog och författare  

• 17:00 ”Läckö med pilgrimens ögon” - vandring kring slottet  
Samling framför slottet.  präst och Läcköpilgrim Mikael Kjell.

18:30
 ”Nätterna spann sitt silvernät” -  Konsert i Slottskyrkan  
Irma Schulz och Hans Kennemark.

Söndag 28/8 
• Båtresa och vandring på Lurö

Följ med på natur- och kulturhistorisk vandring på vackra Lurö. Tillsammans med 
naturumguiden upplever vi ön under en dagstur. Vandringen arrangeras av 
naturum Vänerskärgården och går att boka via www.lackoslott.se. Längst upp på 
sidan ses rubriken Vandring på Lurö bland aktiviteterna. Välj rätt datum, 28/8, och 
boka. Om det är fullbokat så mejla namn och telefonnummer till info@lackoslott.se 
så gör receptionen en notering om att ni vill stå på reservlistan.
 Under hela helgen sitter en tipspromenad med temat ”vandring” uppe längs 
naturstigen. Vad kan du egentligen om vandrande fåglar, fjärilar och älgar? Tipslapp 
och karta finns i naturum Vänerskärgårdens reception.

Program

Designad för att gå långa sträckor. På Afrikas 
savanner, Amerikas prärie och nordiska landsvägar 
och skogsstigar. Vi mår bra av att vandra. Att andas 
in och andas ut. Under pandemin har många återupp-
täckt detta. Och det är ofta enkelt att tänka samtala 
uppleva och reflektera när vi går tillsammans. Vägen 
är en mötesplats.

För många blir också vandringen en pilgrimsvandring 
alltså både en yttre och en inre vandring. Jag söker 
något - vill att något ska hända med mig på ett 
inre plan. Tankar ska få tänkas färdigt, kroppen ska 
hinna ifatt sig själv. Det blir utrymme för att få nya 
tankar, göra nya upptäckter och ställa in den inre 
kompassen på nytt.

MÄNNSIKAN ÄR 
EN VANDRANDE 

VARELSE

YTTRE OCH INRE 
VANDRING


