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Meddelande inför VUD-pilgrimsresan 

 

 

Tänk dig att vara två veckor i ett varmt land. Tänk dig att lära känna personer som du kanske 

aldrig annars hade mött. Tänk dig skoskav efter en lång vandring med tung packning. Tänk dig 

ett hav av flaggor från hela världen och hundra tusentals unga som sjunger samma sång. Tänk 

dig att äta mat direkt ur en konservburk. Tänk dig att fira den heliga mässan ute på ett enormt 

fält tillsammans med påven. Tänk dig Världsungdomsdagen. 

Detta meddelande riktar sig till dig som vill veta mer om den gemensamma pilgrimsresan 

från Sverige till Världsungdomsdagen (VUD) i Lissabon 2023. 

 

Organisation 

Ledningsgruppen, som består av Elin Jönsson, Louise Tullberg och Alexis Alling, ansvarar för 

koordineringen av den gemensamma pilgrimsresan och tar beslut med det gemensamma 

goda som ledstjärna. Inför beslut välkomnar ledningsgruppen synpunkter och önskemål från 

olika håll. När beslut väl är tagna gäller samma ordning för alla pilgrimer som anmäler sig till 

den gemensamma VUD-pilgrimsresan. 

Pilgrimerna delas in i grupper om cirka tio personer, så kallade 10-grupper. Varje 10-grupp 

har en eller två ledare, så kallade 10-gruppledare. Ungefär fem 10-grupper utgör tillsammans 

en storgrupp. Varje storgrupp har två storgruppledare. I varje storgrupp ingår en eller flera 

andliga medvandrare, som kan vara präster, diakoner, systrar eller bröder. De andliga 

medvandrarna är inte ledare utan just andliga medvandrare, som sörjer för ledares och 

deltagares andliga väl.  

Pater Pierre-André Mauduit OP är liturgiskt ansvarig under resan, och syster Basma Alkas 

Ishak är förbönsansvarig. De utgör tillsammans med ledningsgruppen VUD-teamet. 

 

Datum och förberedelser 

Storgruppledare och andliga medvandrare rekryteras under perioden 15 augusti – 21 oktober 

2022. Särskilda ansökningsformulär kommer att finnas. Intervjuer hålls löpande och senast 

under vecka 43. Besked beräknas kunna ges till alla sökande under de första dagarna i 

november.  

Alla ledare och andliga medvandrare ska ha gått stiftets utbildning i beredskapsplanen mot 

sexuella övergrepp. Alla 10-gruppledare ska dessutom ha gått Bildas 

studiecirkelledarutbildning. Gemensamma utbildningstillfällen kommer att arrangeras. Digitala 

avstämningsmöten kan tillkomma utöver de fysiska som nämns nedan. 
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18–20 november 2022 hålls en obligatorisk utbildningshelg för storgruppledare på stiftsgården 

Marielund utanför Stockholm. 

24–26 mars 2023 hålls en obligatorisk utbildningshelg för storgruppledare och 10-gruppledare 

på stiftsgården Marielund utanför Stockholm. 

Förberedelseläger hålls på nedanstående datum och platser. Det är obligatoriskt för alla 

pilgrimer, både deltagare, ledare och andliga medvandrare, att delta i ett förberedelseläger. 

Den som har förhinder på sin storgrupps ordinarie förberedelseläger får delta vid något av de 

andra lägren. Den som av godtagbara skäl inte har möjlighet att delta i något av 

förberedelselägren kan få tillåtelse av ledningsgruppen att delta i en digital förberedelsedag. 

Den som missar samtliga av dessa tre möjligheter kan inte åka med på den gemensamma 

pilgrimsresan till VUD.  

28–30 april 2023  Stiftsgården Marielund utanför Stockholm. 

5–7 maj 2023  Sjöviksgården i Västergötland. 

12–14 maj 2023 Stiftsgården Marielund utanför Stockholm. 

19–21 maj 2023 Bosarps läger- och kursgård i Skåne. 

26–28 maj 2023 Östgötagården söder om Linköping och stiftsgården Marielund.  

3 juni 2023 Digital förberedelsedag för de som har fått särskild tillåtelse av 

ledningsgruppen. 

 

VUD-resan kommer vara sista veckan i juli och första veckan i augusti 2023. Exakta avrese- 

och hemkomstdatum meddelas senare. Den första veckan kallas Dagarna i stiften, då 

pilgrimerna bor i värdfamiljer i en församling i ett av Portugals stift. Storgrupperna kan 

komma att bo långt ifrån varandra, det är inte säkert att hela gruppen från Sverige får plats i 

en och samma församling/stad. Den andra veckan sammanstrålar alla pilgrimer i Lissabon 

och boendet kommer troligen att vara mycket enkelt, till exempel på golv i sovsalar med 

provisoriska duschar utomhus. Natten inför den stora avslutningsmässan med påven 

tillbringas på ett stort fält där alla sover under bar himmel. Vi kommer under VUD-resan att 

gå många och långa sträckor till fots, både med och utan packning (ryggsäck 

rekommenderas).  

 

Anmälan 

För deltagare öppnar anmälan söndagen 20 november 2022. Åldersgränsen är 16–35 år för 

deltagare (under själva resan). Resepolicyn kommer att skilja sig åt på några punkter gällande 

minderåriga respektive myndiga, för trygghetens skull. 10-gruppperna kommer därför bestå 

av antingen minderåriga deltagare eller myndiga deltagare. Endast myndiga personer kan 

vara ledare. Den som har fyllt 30 år behöver motivera i anmälan varför han eller hon vill åka 

som deltagare och inte ledare på VUD. 
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Vid anmälan skriver pilgrimen under på den gemensamma resepolicyn, som kommer 

innehålla bland annat förhållningssätt till alkohol, mobiltelefoner, flaggor med mera. Kvinnor 

och män sover åtskilda. 

Paketpriset för VUD-resan är 6000 kr. Pilgrimerna behöver därutöver räkna med en del 

merkostnader. I paketpriset ingår förberedelseläger (särskilda villkor måste uppfyllas för 

reseersättning), VUD-kit, flyg till och från Portugal (alla pilgrimer reser på samma dag, både 

dit och hem), VUD-pass, boende, mat de flesta av dagarna, de flesta transporterna under 

VUD och inbjudan till återträff i Sverige.  

Varje kyrkoherde kan utse två församlingsambassadörer från sin församling som åker som 

deltagare på VUD-resan. Dessa betalar endast 5000 kr (ordinarie pris 6000 kr) för VUD-

pilgrimsresan mot att de tar ett särskilt ansvar för att vara en bro mellan församlingen och 

VUDen, såsom att inspirera andra att delta och förmedla upplevelser från VUDen hem genom 

till exempel att skriva en text till hemsida/församlingsblad och hålla i en samling med 

vittnesbörd och bildvisning efteråt. Tidsfönstret för församlingsambassadörerna att anmäla 

sig är från 20 november till nyårsafton 2022. 

Datum för sista anmälningsdag för 10-gruppledare och deltagare är ännu inte bestämt.  

 

Språk och medborgaskap 

Alla 10- och storgruppledare behöver kunna behärska både svenska och engelska i tal och 

skrift.  

Deltagare som inte kan svenska kan få tillåtelse av ledningsgruppen att följa med under 

förutsättning att det finns en 10-gruppsledare som kan kommunicera med deltagaren 

obehindrat och är villig att översätta meddelanden som utgår från ledningsgruppen och 

storgruppledarna. 

Pilgrimer med medborgarskap som kräver visum för att komma in i Portugal ska vara 

inställda på att själva ansvara för att ordna de dokument som krävs.  

Den gemensamma pilgrimsresan från Sverige riktar sig främst till personer med tydlig 

koppling till Sverige (såsom att man studerar, arbetar eller söker asyl i Sverige), inte till 

exempel personer som är boende i våra grannländer. Dessa hänvisar vi med varm hand till 

respektive lands egen VUD-resa.   

 

Låt oss be som förberedelse inför pilgrimsresan: 

Vår Fru av besökelsen, 

om du inspirerar oss kan denna Världsungdomsdag bli vår gemensamma fest kring Kristus. 

Låt den bli ett tillfälle för vittnesbörd och delade erfarenheter, för vänskap och tacksägelse.  

Amen. 
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Ledningsgruppen 

Elin Jönsson, VUD-koordinator 

Louise Tullberg, vice VUD-koordinator 

Alexis Alling, andre vice VUD-koordinator 

 

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller idéer! Vi kommer gärna på besök till 

ungdomsgrupper under 2022 för att berätta om VUD-resan. Maila oss genom 

vud@katolskakyrkan.se.  

 

Den gemensamma pilgrimsresan från Sverige till Världsungdomsdagen i Lissabon 2023 

arrangeras av Stockholms katolska stift i samverkan med Sveriges Unga Katoliker och 

Studieförbundet Bilda. 
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