
Läs mer på 
www.bilda.nu/pilgrimistan

Information och anmälan

Anmälan  
Ingen föranmälan krävs. Välkommen när du kan.
www.bilda.nu/pilgrimistan. 

Kostnader
Vandringarna är kostnadsfria

Plats 
Betlehemskyrkan, Sturegatan 9, Örebro
www.equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan
Facebook: Pilgrim i stan  
Närmaste busshållplats finns vid Kristinagatan alternativt Skebäcks  
vårdcentral, linje 22.

Mer information
Kontakta pastor Katarina Linderborg, Betlehemskyrkan 072-565 24 60



Pilgrim i stan 
 
Tema: Skapelse och hopp 
Pilgrimsdagar i Örebro 
17-19 juni 2022



Välkommen att 
vandra!
Årets Pilgrim i stan är uppdelad på två helger, 
tredje helgen i juni och tredje i september och 
temat för Pilgrimsdagarna är Skapelse i juni 
och Hopp i september. 

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, 
medmänniskor, naturen och Gud. Vi går i sakta 
mak under stilla samtal med varandra. Vi vand-
rar på trottoarer och stigar; bland hus, i skogen 
eller vid sjökanten. Vissa sträckor vandrar vi 
under tystnad. Med jämna mellanrum tar vi paus 
och får lyssna till en kort reflektion från dagens 
medvandrare. En reflektion som ger underlag till 
fortsatt samtal. På kvällen, efter en pilgrimsmäs-
sa, får vi en fördjupning i samma ämne av dagens 
medvandrare. 

Välkommen att vandra en dag, två dagar eller 
alla tre. Varje dag eller varannan, precis som det 
passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra 
är du välkommen till middagen och/eller kvälls-
programmet.

Det är nu nionde året i 

rad som vi inbjuder till 

Pilgrim i stan i Örebro. 

Under dagen har vi 

en medvandrare som 

introducerar dagens 

tema. På kvällen, efter 

pilgrimsmässan i kyrkan, 

får vi en fördjupning i 

samma ämne. 



Teman och medvandrare
Upplägg fredag-lördag

09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan  

09.30 Dagens vandring startar. Ta 
med matsäck till fika och lunch. 

18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan.

19.00 Skapelse – Hopp. Dagens 
medvandrare föreläser över dagens 
tema.

Upplägg söndag

09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan  

09.30 Dagens vandring startar. 
Ta med matsäck till fika. Vi gör en 
kortare vandring, 8 km. Tillbaka vid 
Betlehemskyrkan ca kl. 13.30 

14.00 Pilgrimsgudstjänst med 
nattvard i Betlehemskyrkan. Dagens 
medvandrare predikar. 

Fredag 17/6
Tema: Från för-
tvivlan till hopp
Sara Bronner, 
hållbarhetsut-
vecklare i Örebro 
pastorat
Vi vandrar ut till 
Oset och Rynning-
eviken

Lördag 18/6
Tema: Skapande
Lena Jerlström, 
konstnär
Vi vandrar utmed 
Lillån till Bog-
lundsängens 
naturreservat

Söndag 19/6
Tema:  Fred i en 
sargad värld
Ida Eriksson, 
Styrelseledamot 
i Kristna Freds 
och Verksam-
hetsutvecklare på 
Studieförbundet 
Bilda.


