
Pilgrimsvandring 2020 
S:ta Clara kyrka 
Information 
 
46 km vandring i kuperad terräng, måndag 6 juli – torsdag 9 juli, pris 1000 kr inkl. mat, logi och resa 
tur och retur från Stockholm. Högst 25 deltagare. 
 
S:ta Clara kyrka bjuder i sommar in till pilgrimsvandring på Sörmlandsleden nära Nävekvarn. Det blir 
en fysiskt ganska tuff vandring i storslagen natur, med tre övernattningar i tält eller vindskydd. Men 
detta blir också en andlig pilgrimsvandring där vi både kommer ha gemensamma andakter och ge 
utrymme för egen tid med bön eller meditation. Pilgrimsvandringen är öppen för alla som vill och kan. 
 
Informationsträffen den 12 maj riktar sig främst till dig som bestämt sig för att följa med på vandringen 
men även till dig som bara är nyfiken och vill veta mer. Klockan 17:00 tömmer vi kyrkan på folk och 
släcker och stänger, som vanligt. Mellan 17:15 och 17:30 öppnar vi porten igen vid norra korsarmen. 
Kom i tid för den porten kan av säkerhetsskäl inte stå öppen under informationsträffen. Efter 17:30 går 
det inte att komma in. 
 
Anmälan till pilgrimsvandringen kan enbart göras via anmälningsformuläret här på hemsidan, och 
betalning måste också göras innan anmälan kan registreras som giltig.  
 
Anmälan till informationsträffen görs till johan.karnbo@svenskakyrkan.se På grund av situationen med 
Corona kan det bli ändringar gällande informationsträffen, t.ex. att den blir framflyttad eller att den 
genomförs utomhus utanför kyrkan. Genom att du anmäler dig till informationsträffen via mail får du 
garanterat information i god tid om det blir någon ändring. 
 
Ansvariga ledare för Pilgrimsvandringen är:  
Johan Kärnbo, ekonomiansvarig i S:ta Clara och erfaren friluftsentusiast – ansvarar för det praktiska. 
Anita Tanttari, volontär och erfaren pilgrimsvandrare i S:ta Clara - ansvarar för andakterna. 
 
Pilgrim 
När Jesus var på jorden som människa så vandrade han omkring utomhus hela tiden, kors och tvärs, 
fram och tillbaka genom Judeen, Samarien och Gallileen och deras grannområden. Han undervisade 
inte sina lärjungar inne i någon kyrka, eller i någon lektionssal utan allting hände på ett berg eller på 
en äng, eller vid strandkanten eller längs vägen. Det var friluftsliv från början till slut. Vad är då en 
pilgrimsvandring? Enkelt. Det är friluftsliv tillsammans med Jesus. 
 
De andakter som kommer vara både morgon och kväll innebär att vi lyssnar till högläsning ur ett av 
evangelierna och något ur psaltaren. Morgonandakten avslutas med en halvtimme enskilt i tystnad då 
var och en som vill får möjlighet att be tyst för sig själv eller bara meditera över vad Jesus sagt genom 
bibelordet. På kvällen kanske vi sjunger en psalm i psalmboken och ber lite tillsammans, och tillfälle 
kommer ges ifall någon spontant vill säga något kort eller fråga något utifrån den bibeltext som lästs. 
Under vandringen kommer vi regelbundet göra stopp då Anita leder korta andakter med oss. 
 
En pilgrim är en person som vill gå tillsammans med Jesus på livets vandring. Man måste inte gå en 
pilgrimsvandring för att vara en pilgrim, men för den som vill och kan är detta ett spännande sätt att 
vandra tillsammans med Jesus under några dagar. 
 
Utrustning 
Friluftsliv är en materialsport. Styrka, kondition och fysisk uthållighet betyder väldigt lite på den 
vandring vi kommer göra tillsammans. Utrustning betyder nästan allt. Den största svårighet, utmaning, 
hinder som kan dyka upp på en vandring som denna är skoskav. Näst största svårighet är att man inte 
är torr. Dessa två svårigheter är nästan ensamma på topp. Men det finns några till – och även de har i 
regel med utrustningen att göra.  
 
Om du saknar bra nödvändig utrustning och behöver köpa in detta så kommer det kosta dig mellan 
1000 och 2000 kr. Se detta som en investering för livet. Du kommer kunna använda denna utrustning 
under årtionden framöver, och troligtvis kommer det bli många pilgrimsvandringar i S:ta Clara kyrkas 



regi framöver. Se separat information gällande packningslista och goda råd för dig som behöver köpa 
ny utrustning. 
 
Det kommer bli nödvändigt att varje deltagare på pilgrimsvandringen bär på 5 kilo gemensam 
packning, t.ex. mat och tält. Varje deltagare kommer bära en ryggsäck som totalt väger ca 11 kg (+ 
vikt för frivillig onödig utrustning som till exempel systemkamera, simfötter, rakvatten, el-tandborste, 
laptop eller en Coca Cola Zero). Det finns ingen åldersgräns för att få delta, men varje person måste 
kunna bära sin egen packning samt sin del av den gemensamma packningen. Om du vill ta med ditt 
barn som inte kan bära sin fulla packning så går det bra om du bär både din packning och den del 
som ditt barn inte kan bära. 
 
Maten 
Vi kommer äta gott. Alla deltagare kommer delas in i matlag med tre deltagare i varje. I varje matlag 
fördelar man gemensam packning som mat, spritkök och tält. Matlaget lagar mat till sig själva och 
sköter allt med sina måltider gemensamt. Men matlaget har ingen annan roll än det som nämns ovan. 
Man sover t.ex. inte i samma tält, utan indelningen av vad man sover sker på annat sätt. Planering och 
inköp av mat och gemensam utrustning görs av vandringsledarna. 
 
Specialkost och sjukdom 
Alla som vill och kan är välkomna att följa med. Det är främst du själv som vet om du kan gå fyra 
dagar med 11 kilos ryggsäck. Finns det frågor om detta så kommer de besvaras på 
informationsträffen. Om du har en kronisk sjukdom, eller behöver ta någon medicin regelbundet för att 
ha en bra hälsa så måste du ange detta när du anmäler dig till pilgrimsvandringen. Om du är allergisk 
eller har specialkost av annat skäl skall detta också anges. Du som behöver specialkost kommer 
tyvärr inte kunna få mat som är likvärdig den vanliga maten som serveras – men vi kommer ändå se 
till att du inte behöver vara hungrig eller äta något som inte ingår i din specialkost. 
 
Coronaviruset 
Vi följer noggrant utvecklingen av situationen med coronaviruset. Vi är medvetna om att vi kan bli 
tvungna att ställa in vandringen. Vår bedömning idag är dock att vandringen kommer genomföras. 
Men inser också att personer som ingår i någon av riskgrupperna tyvärr inte kan delta på vandringen. 
När du anmäler dig måste du därför intyga att du inte tillhör en riskgrupp för coronaviruset enligt 
Folkhälsomyndighetens information. Du behöver också intyga att du kommer välja att stanna hemma 
om du har/får typiska symptom på coronasmitta (till exempel feber eller hosta) innan vandringen. 
 
Regler och ordningar för din trygghet 
Eftersom inbjudan till denna pilgrimsvandring går ut till många – ja till alla som ser informationen på 
facebook eller på vår hemsida, så är det nödvändigt att skriva något om regler så att du som anmäler 
dig skall veta att du kan vara helt trygg i den sociala gemenskapen på vandringen. Nolltolerans för 
kränkande beteende gäller. När vi sover kommer vi dela in oss så kvinnor sover för sig och män för 
sig. Alla deltagare måste bemöta varandra med respekt. Att följa programmet/schemat är obligatoriskt, 
och alla kommer behöva hjälpa till med gemensamma arbetsuppgifter vid till exempel matlagning, 
diskning och eldning. Om någon som följer med bryter mot detta och till exempel beter sig kränkande 
mot andra så kan den personen tvingas avbryta sitt deltagande i pilgrimsvandringen och på egen 
bekostnad ta sig hem i förväg. När man anmäler sig till Pilgrimsvandring 2020 så godkänner man 
samtidigt att man förbinder sig att följa dessa ordningar. 
 
Kostnad och anmälningstid 
Anmälan är öppen nu och som längst fram till och med den 31 maj. För att anmälan skall vara giltig 
skall hela deltagaravgiften på 1000 kr vara inbetald. Inbetalning sker via swish eller BG och märks 
med ”Pilgrim”. Avgiften inkluderar tur och retur tågresa till Nyköping och bussresa vidare till 
Nävekvarn, samt mat under resan och vandringen. Vi sover i tält så ingen kostnad tillkommer för logi. 
Avgiften är beräknad att vara självkostnadspris, men skulle det bli ett överskott går det till S:ta Clara 
kyrkas verksamhet. 
 
Orsaken till att det inte går att anmäla sig efter den 31 maj är att det är nödvändigt med god 
framförhållning när tågbiljetter bokas, men även för den övriga planeringen och inköp av mat mm. Vid 
avbokning före 31 maj återbetalas hela avgiften oavsett skäl till avbokningen. Vid avbokning 31 maj 
eller därefter kommer avgiften inte att återbetalas med undantag för vid sjukdom eller annan allvarlig 



händelse. Vid sådana situationer återbetalas den del av avgiften som inte redan är använd. Det vill 
säga om resebiljetter är inköpt så kommer den delen av avgiften inte återbetalas oavsett skäl. 
 
Om något barn följer med och om det innebär en lägre kostnad för till exempel resebiljetter så kommer 
detta dras av på avgiften och återbetalas till deltagaren i efterskott. Om någon tar sig själv till 
Nävekvarn eller till Nyköping och det innebär en lägre kostnad för resebiljetter så kommer det dras av 
på avgiften och återbetalas till deltagaren i efterskott. Blir det färre än 7 anmälda deltagare så kan 
vandringen ställas in. I det fallet återbetalas hela avgiften på 1000 kr till varje anmäld. Blir det fler än 
25 anmälda kommer möjligheten för fler att anmäla sig tas bort. Det kan ske före den 31 maj. 
 
Om hela vandringen mot förmodan ställs in på grund av situationen med Coronaviruset så betalas det 
som inte redan är använt tillbaka. Troligtvis kan allt betalas tillbaka i det läget, men det beror på om 
resebolagen betalar tillbaka allt i det läget. 
 
För den som har svårt att betala 1000 kr i deltagaravgift samt eventuellt 1000-2000 kr för bra 
utrustning, om det behöver införskaffas, kan det finnas möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag till detta 
från vår diakoni. Bidrag ges inte med automatik eller någon garanti, men det är ändå värt att be om 
hjälp om man behöver det. 
 
Övriga frågor 
Den information som står här är lång men ändå inte uttömmande. Kompletterande viktig information 
kommer ges vi informationsträffen den 12 maj, kanske framför allt som svar på frågor som 
informationen ovan ger upphov till. Det är inte obligatoriskt att vara med på informationsträffen för att 
anmäla sig och delta på pilgrimsvandringen, men den som vill följa med på vandringen 
rekommenderas att komma på informationsträffen och för den som vill vara säker på att få all relevant 
information är det nödvändigt att vara med på informationsträffen. Man är välkommen på 
informationsträffen även om man inte kommer följa med på pilgrimsvandringen. 


