
 

 

Vill du medverka i VUD-pilgrimsresan? 

 

Påve Franciskus bjuder in unga från hela världen att samlas i Lissabon sommaren 2023 kring 

temat “Maria gav sig i väg i hast” (Luk 1:39). Vi söker nu ledare och andliga medvandrare som 

vill medverka i den gemensamma pilgrimsresan från Sverige till Världsungdomsdagen 2023. 

 

Organisation 

 

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 eller ordensfolk. 

 

Ledare och andliga medvandrare är alltså två olika kategorier, som beskrivs nedan. 

 

Om att vara ledare 

 

Du får: 

• en skräddarsydd ledarutbildning 

• ingå i ett härligt ledarteam  

• medverka till att unga växer och fördjupar sin tro 

• utmaningar som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap 

• en ny merit på CV:t 

 

Ledare ska: 

• vara över 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för ledare. 

• behärska både svenska och engelska i tal och skrift. 

• tillhöra katolska kyrkan och ha personlig lämplighet för uppdraget. 

 

Storgruppledare 

Varje storgrupp har två storgruppledare, i regel en man och en kvinna, där en av dem har 

huvudansvaret och den andra är vice.  

 

Storgruppledarna 

• deltar i de två ledarutbildningshelgerna på stiftsgården Marielund 18–20 november 

2022 och 24–26 mars 2023.  

• utgör kontaktlänk mellan ledningsgruppen och 10-gruppledarna i sin storgrupp. 

• arrangerar ett förberedelseläger inför resan, och en återsamlingsdag efteråt. 

• förbereder en tackgåva till värdförsamlingen i Portugal. 

 

10-gruppledare 

Varje 10-grupp med myndiga deltagare har en 10-gruppledare, och varje 10-grupp med 

minderåriga deltagare har två 10-gruppledare, oftast en man och en kvinna, där en av dem 

har huvudansvaret och den andra är vice.  

 



 

 

10-gruppledarna 

• deltar i ledarutbildningshelgen på stiftsgården Marielund 24–26 mars 2023.  

• utgör kontaktlänk mellan storgruppledarna och deltagarna i sin 10-grupp. 

• tar emot deltagarnas ”check-in” på morgonen och deras ”check-out” när de kommit 

hem på kvällen. 

 

Om att vara andlig medvandrare 

 

Präster, diakoner och ordensfolk medverkar i VUD-pilgrimsresan som andliga medvandrare.  

Deras uppdrag är att: 

 

• medverka i de liturgiska delarna av pilgrimsresan. 

• stödja ledarna i deras roll genom att vara deras bollplank i svåra situationer. 

• finnas till hands för pilgrimer som efterfrågar själavårdande samtal eller bikt. 

• be för pilgrimerna och människor som vi möter. 

 

Andliga medvandrare ska behärska svenska i tal och skrift. 

 

 

Modell för storgrupperna  

 

I en storgrupp ingår ungefär fem 10-grupper. 

 

 
 

 

 

 



 

 

För alla medverkande 

 

Alla pilgrimer åker på ett förberedelseläger.  

 

Följande datum och gårdar är bokade: 

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. 

 

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

sexuella övergrepp innan förberedelselägret.  

 

Resdagarna för den svenska gruppen är ännu inte bestämda, men programmet i Portugal är 

planerat från 26 juli - 6 augusti 2023, alltså två veckor. Alla pilgrimer från Sverige reser dit och 

hem tillsammans. 

 

 

Kostnader 

 

Deltagaravgiften för VUD-resan är 6000 kr.  

Församlingsambassadörer betalar 5000 kr. 

 

Andliga medvandrare och 10-gruppledare betalar 2500 kr för VUD-resan.  

Storgruppledare betalar ingen avgift för VUD-resan. 

 

Ersättning för överenskomna utlägg ges mot kvitto.  

 

 

Skicka in din intresseanmälan 

 

Intresseanmälan för att vara ledare eller andlig medvandrare är öppen mellan 15 augusti – 21 

oktober 2022.  

 

Särskilda formulär (två olika) finns på stiftets hemsida www.katolskakyrkan.se. Fyll i din 

intresseanmälan och skicka in den till vud@katolskakyrkan.se. 

 

Intervjuer hålls löpande och senast vecka 43. Vårt mål är att ge besked till alla sökande under 

de första dagarna i november. 

http://www.katolskakyrkan.se/
mailto:vud@katolskakyrkan.se


 

 

Vi ser fram emot en oförglömlig VUD-pilgrimsresa! 

 

/Ledningsgruppen 

Elin Jönsson, Louise Tullberg & Alexis Alling 
 

 

 

 

 

Den gemensamma pilgrimsresan från Sverige till Världsungdomsdagen i Lissabon 2023 arrangeras av 

Stockholms katolska stift i samverkan med Sveriges Unga Katoliker. 

 

                                                    


