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Meddelande inför 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). På biskop Anders uppdrag arrangeras en 
gemensam pilgrimsresa för unga från hela Sverige till Världsungdomsdagen (VUD) i Portugal 
25 juli–8 augusti 2023. 
 
Om mindre än en månad öppnar anmälan! 
 
 
Pristrappa 
 
Datum Typ av anmälan Paketpris Delbetalningar 
20/11–31/12 
2022 

Församlingsambassadörer.
Varje kyrkoherde kan utse max 2 
deltagare från sin församling till 
församlingsambassadörer.

5 000 kr Vid anmälan: 2 500 kr 
Senast 31 mars: 2 500 kr 

20/11–31/1  Deltagare. 
Garanterad plats på VUD-resan.

6 000 kr Vid anmälan: 2 500 kr 
Senast 31 mars: 3 500 kr 

1/2–28/2 Sen anmälan, deltagare.
Beviljas i mån av plats. 

12 000 kr Vid anmälan: 6 000 kr 
Senast 31 mars: 6 000 kr 

1/3–30/4 Reservplats-anmälan, deltagare. 
Beviljas i mån av plats.

15 000 kr Vid anmälan: 6 000 kr 
Senast 31 maj: 9 000 kr 

20/11–28/2 10-gruppledare. 
Uppdraget ges av ledningsgruppen.

2 500 kr Senast 31 mars: 2 500 kr 

20/11–28/2 Andlig medvandrare.
Uppdraget ges av ledningsgruppen.

2 500 kr Senast 31 mars: 2 500 kr 

1/3–30/4 Reservplats-anmälan,  
andlig medvandrare.  
Beviljas i mån av plats. 
Uppdraget ges av ledningsgruppen. 
 

6 000 kr Vid anmälan: 2 500 kr 
Senast 31 maj: 3 500 kr 

Storgruppledare. 
Uppdraget ges av ledningsgruppen.

0 kr
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10-gruppledaruppdrag  
 
Rekryteringen av 10-gruppledare kommer att fortsätta fram till siste februari, och svara mot 
de behov av 10-gruppledare som deltagaranmälningarna kommer att visa. Samma frågor 
som redan har publicerats kommer att fortsatt användas, PDFen kan laddas ner från stiftets 
hemsida. Fundera på om detta kan vara ett uppdrag för dig, eller någon som du känner. 
 
 
Digitala informationsmöten 
Välkommen att anmäla dig till något av de två digitala informationsmötena som kommer att 
hållas innan anmälan öppnar. Det kommer att finnas tillfälle att ställa frågor direkt till 
ledningsgruppen i slutet av varje möte, som hålls följande torsdagar klockan 19.00-20.30: 
 

 10 november  för föräldrar 
 17 november  för alla 

Kontakta ledningsgruppen (se nedan) senast tisdagen innan mötet som du vill delta i, för att 
få länken till mötet. 

 
Anmälningsvillkor, resepolicy och deltagaranmälan 
 
All information om anmälan kommer att publiceras på stiftets hemsida senast 20 november. 
Håll utkik på www.katolskakyrkan.se.  
 
Ledningsgruppen nås genom att maila vud@katolskakyrkan.se. 
 
 
 
Be för och med oss inför sommarens 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. 

 

                                                    


