
Välkommen till Evangelisation och vallfärd 2023
för Norrlands katolska församlingar, Norrlands dekanat

PRELIMINÄRT PROGRAM!

Temat i år är ”Kyrkan i Norrland – då, nu och i framtiden”
Om katolska kyrkans första tid i Sverige. Vi jämför med idag, samtalar om kyrkans
framtid – hur kan kyrkan växa? Hur kan vi evangelisera oss själva och sprida evangeliet till andra?

Tid: från söndag 4 juni till tisdag 6 juni 2023. Plats: Härnösand och runt Sundsvall. I Sundsvall 
ordnas övernattning på vandrarhem. Möjlighet att komma redan 3 juni (lördag eftermiddag/kväll), 
speciellt för dem som har lång resväg!

Avgift: Vi ordnar allt så billigt det går. Sen tidigare finns bidrag från Biskopsämbetet och samarbete
med Bilda. Detta gör att kostnaden inte blir så hög, speciellt för ungdomar, som också får ett 
intressant program. När vi fått in intresse-anmälningarna (senast 31.1 2023) räknar vi på avgiften.

Söndag 4.6 
09.30 Mässa i Nacksta Sankt Olof i Sundsvall. (I samband med Mässorna finns tillfälle till bikt) . 
Kyrkkaffe/lunch. Därefter i buss till Selångers Pilgrimscentrum.

Selångers pilgrimscentrum. Guidning och andakt vid den medeltida kyrkoruinen vid Sankt Olofs hamn. 
Örtagården vid Pilgrimscentrum, kort vandring på pilgrimsleden för barn och ungdom, med buss till Sankt Olofs 
källa, väster om Sundsvall. (Sankt Olofs kyrka i Sundsvall var från mitten av 1950-talet den första katolska 
kyrkan norr om Hudiksvall efter reformationen. Då omfattade församlingen hela Norrland, utom Gävle. Sankt 
Olof och Selånger var viktiga).

Middag. Kvällsprogram med bland andra fader Conny Årlind. Sedan till vandrarhemmet för övernattning

Måndag 5.6 
Gemensam resa med bussen först till Alnö fina medeltida kyrka, guidning. Därefter till Härnösand och 
Murbergets medeltidskyrka. Visning av medeltida konst. Lunch och fika under dagen. Vi träffar 
församlingsmedlemmar från Härnösand och firar Mässa med dem.  Åter med bussen till Sundsvall
Middag och kvällsprogram. Bland annat ”Biskopssynoden 2023 – rapport från Stiftets pastoralråd om hur arbetet
fortgår. Åter till vandrarhemmet för övernattning.

Tisdag 6.6 
Frukost. Avslutningsfest med Mässa, lunch och hemfärd.

Vi behöver få in intresse-anmälningar så snabbt som möjligt så att vi vet ungefär hur många som kommer, 
önskemål om att åka med i buss, bo över på vandrarhemmet, fika, mat etc. Då kan vi beräkna ett pris. 

Anmäl dig därför nu direkt till studieförbundet Bilda, Elin Hansson. 
Sista datum för intresseanmälan: 31 januari 2023. OBS!!! Anmälan är inte bindande förrän pris meddelas!
Epost: elin.hansson@bilda.nu    Tel 060 740 40 37 eller 076-949 53 91. 

Välkommen!  

Planeringsgruppen: Monika Forslund, Elisabet Finné och Ulrika Hådén i Sundsvall, Elin Hansson, Bilda, 
Theodora Sauma i Östersund, Katarzyna Forsberg i Härnösand, Carmen Karlsson och Alexandra P i Luleå, 
Marianne Johansson och Amleset Fadaga i Umeå, Patrik Öbrink i Gävle, Susanne Södermark och Elisabeth 
Andersson i Sörforsa, i samråd med dekanen Per Idergard. 


