INBJUDAN
Pilgrimsvandra i de natursköna trakterna
kring Hornborgarsjön

K

vinnor i Svenska kyrkan, Göteborgs stift och Skara stift inbjuder till en tvådagars
pilgrimsvandring i det natursköna trakterna kring Hornborgarsjön den 1-3 juni 2018.

Pilgrimsvandringar har en lång tradition inom de flesta religiösa samfund. I Europa har
pilgrimsvandrandet haft tre stora höjdpunkter - Den första inföll på 300-talet, den andra på
800-talet och nu senast under vår samtid. Vandringarna har inte alltid stått så högt i kurs och
de förbjöds en gång i tiden av Martin Luther efter att de urartade på 1520-talet.
Vad är det då som lockar oss idag? Kanske är det ett sökande efter nya sätt att leva? Möjligen
är det en längtan efter allt det som pilgrimstanken står för: "frihet, enkelhet, långsamhet,
tystnad, bekymmerslöshet, delande och andlighet". Naturen, tystnaden och ensamheten ger
oss också möjlighet att se in i våra egna jag, samtidigt som det kan leda till ett större socialt
ansvarstagande. Pilgrimsvandringen är således både en inre och en yttre resa, som innebär
möjlighet till möten med naturen, med andra människor, med Gud och med mig själv.
En pilgrimsvandring behöver inte innebära att man går väldigt långt.
Även en kortare vandring kan skänka ro och bli till ett andningshål i en
stressad tillvaro. Så anmäl dig och följ med till Gudhem -Varnhem!
Under lördagen och söndagen kommer vi att vandra totalt knappt 3 mil.
Vandringen avslutas i Varnhem på söndag eftermiddag. Vi kommer att
vandra bitvis i tystnad och göra flera vandringsuppehåll. Övernattning på
Gudhems gästhem och vandrarhemmet i Broddetorp. Kartor och mer
information om sträckan kan ni hämta på
http://www.pilgrimskaraborg.se/1/8/gudhem-varnhem/
När:

Fredag den 1 juni till söndag 3 juni.
För er som kommer från Göteborg går ett tåg 14:45 till
Falköping. Därifrån avfärd med buss till Gudhem dit vi kommer
16:50.
Hemfärd från Varnhem med buss 15:09 till Skövde.
Därifrån tåg till Göteborg, ankomst 17:30.

Logi:

Gudhems gästhem och Haus Hornborga Broddetorp.

Kostnad:

Ca 300-450 kr per natt beroende på val av boende - enkelrum, dubbelrum eller
flerbäddsrum i Broddetorp. I Gudhem finns endast flerbäddsrum. 75 kr för den
som vill hyra lakan. Login betalas på plats. Kostnad för mat och resa tillkommer.

På lördag kväll äter vi gemensam middag i Broddetorp.
Anmälan: senast den 20 april till
christina.bernerus@svenskakyrkan.se
Obs! begränsat deltagarantal! Glöm inte ange särskilda önskemål om boende,
mat, lakan mm. Skulle någon bara ha möjlighet att vandra med en dag är ni
också välkommen att komma med, även om vi helst ser att ni är med båda
dagarna.
Mer info: Christina Bernérus, christina.bernerus@svenskakyrkan.se, 031-771 30 22
Elisabet Lönnermark, elg.lonnermark@gmail.com
Arrangör: Kvinnor i Svenska kyrkan i Göteborgs och Skara stift.

Varmt välkommen att vandra med!
Önskar de båda stiftsgrupperna genom
Christina Bernérus

