
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.  
 

Välkommen att följa med!

Anmälan till den 
gemensamma 

pilgrimsresan till     
VUD 2023   



Anmälningsvillkor
 
• Deltagare ska ha fyllt 16 år innan vi lämnar Sverige och ska inte ha fyllt 36 år  
 innan vi återkommer till Sverige. Spädbarn och andra barn under 16 år kan inte  
 delta i resan.  
•	 	Flygresan	görs	tillsammans	som	en	grupp,	fördelad	på	tre	flygplatser.	Inga	special-

anpassade bokningar kommer göras andra datum än de gemensamma resdagar-
na:	25	eller	26	juli	2023	respektive	7	eller	8	augusti	2023,	beroende	på	flygplats.	 

•  Myndig deltagare som vill boka och betala sin egen hemresa ska meddela detta till 
ledningsgruppen senast 28 februari 2023. Priset förblir detsamma. 

•	 Anmälan	är	bindande.	Inbetald	anmälningsavgift	och	delbetalning	återbetalas	inte.	 
•  Vid förhinder att delta i resan (helt eller delvis) hänvisas personen till sitt försäk-

ringsbolag. 
•  Varje resenär bör teckna en egen hemförsäkring med reseförsäkring och beställa 

det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan i god tid innan resan. 
•  Senast 31 mars 2023 ska resenären skicka in en inskannad kopia av sin identitets-
handling	(pass/nationellt	ID-kort),	som	ska	vara	giltig	minst	6	månader	efter	hem-
komst.  

•  Resenärer vars medborgarskap gör att visum krävs för inresa i Portugal ska med-
dela ledningsgruppen detta i samband med anmälan. Resenären står själv för 
kostnaden för visumet (80 Euro). Ledningsgruppen är behjälplig i ansökningspro-
cessen.  

•  Deltagare som inte behärskar svenska i tal och skrift ombeds göra upp med led-
ningsgruppen på förhand om vilka ledare han/hon ska ha, och som då åtar sig att 
översätta informationen som går ut.  

•  Deltagare med NPF-diagnos eller andra funktionsvariationer ombeds göra upp 
med ledningsgruppen på förhand om vilka anpassningar som behövs för att möj-
liggöra deltagande i VUD-resan. 

•  Resenärer, såväl myndiga som minderåriga, som har diabetes, luftburen nötallergi 
eller andra medicinska tillstånd ansvarar själva för att ta med och förvara insulin, 
allergispruta och/eller annan personlig medicin samt läkarintyg på engelska. 



Anmälningsvillkor
 
•  Alla resenärer (deltagare, ledare och andliga medvandrare) ska delta i ett förbere-

delseläger innan resan, se sammanställningen av tider och platser nedan. Den som 
av godtagbara skäl inte kan närvara på sin storgrupps ordinarie förberedelseläger 
kan delta på ett annat förberedelseläger, eller få särskild tillåtelse att delta i en 
digital förberedelsedag. Den som missar samtliga av dessa tre möjligheter kan inte 
följa med på VUD-pilgrimsresan. 

• Genom att anmäla sig accepterar resenären anmälningsvillkoren och resepolicyn. 
•  Målsman för minderårig ska komplettera den digitala anmälan med att underteck-
na	anmälningsvillkor	och	resepolicy	genom	ytterligare	en	signering.	Information	
om hur detta ska ske kommer att ges till de som berörs.

  
Tider och platser för förberedelseläger
 
 Pilgrimerna delas in i 10-grupper (en ledare och nio myndiga deltagare eller två led-
are och åtta minderåriga deltagare), och 10-grupperna grupperas i sex storgrupper. 
När	storgrupperna	formas	beslutas	vem	som	åker	till	vilket	förberedelseläger.	Indel-
ningen nedan är preliminär och kan komma att ändras. Datum och platser står fast.

DATUM     PLATS       PRELIMINÄR INDELNING  
28–30 april 2023 Stiftsgården Marielund  Norrlands dekanat,
    utanför Stockholm    Örebro dekanat och Uppsala  
5–7 maj 2023  Sjöviksgården i Västergötland Göteborgs dekanat och PUKiS  
12–14 maj 2023  Stiftsgården Marielund  S:ta Eugenias ungdomar 
   utanför Stockholm    och studenter  
19–21 maj 2023  Bosarps läger- och   Malmö dekanat och Halmstad
   kursgård i Skåne  
26–28 maj 2023 Östgötagården söder  Jönköpings dekanat och FUnKa
   om Linköping  
26–28 maj 2023 Stiftsgården Marielund  Stockholms dekanat
   utanför Stockholm  
3 juni 2023  Digital förberedelsedag    De som har fått särskild tillåtelse  
        av ledningsgruppen
 



Pristrappa och betalning
 
Beroende på datumet då anmälan inkommer och vilken roll pilgrimen har 
under VUD-resan gäller olika prisnivåer, som framgår av tabellen nedan.

DATUM     TYP AV ANMÄLAN    PAKETPRIS DELBETALNINGAR  
20/11–31/12 2022 Församlingsambassadörer. 5000 kr Vid anmälan: 2500 kr
    Varje kyrkoherde kan utse     Senast 31 mars: 2500 kr  
   max 2 deltagare från sin 
   församling till församlings-
   ambassadörer   
20/11 2022–  Deltagare 6000 kr Vid anmälan: 2500 kr
31/1 2023  Garanterad plats på VUD-resan   Senast 31 mars: 3500 kr   
1/2–28/2 2023  Sen anmälan, deltagare 12000 kr Vid anmälan: 6000 kr 
   Beviljas i mån av plats    Senast 31 mars: 6000 kr   
1/3–30/4 2023  Reservplats-anmälan, deltagare 15000 kr Vid anmälan: 6000 kr
   Beviljas i mån av plats  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________    
20/11 2022–  10-gruppledare 2500 kr Senast 31 mars: 2500 kr
28/2 2023  Uppdraget ges av ledningsgruppen   
20/11 2022–  Andlig medvandrare 2500 kr Senast 31 mars: 2500 kr
28/2 2023  Uppdraget ges av ledningsgruppen   
1/3–30/4 2023  Reservplats-anmälan,  6000 kr Vid anmälan: 2500 kr
   andlig medvandrare.   Senast 31 maj: 3500 kr
	 	 	 BevIljas	i	mån	av	plats.
   Uppdraget ges av ledningsgruppen.   
   Storgruppledare  0 kr 
   Uppdraget ges av ledningsgruppen.

 
Betalning sker på något av följande två sätt:
a) Swisha Katolska Biskopsämbetet på nummer 123 005 4932.
b) Sätt in avgiften på Katolska Biskopsämbetets Bg 594-7205.  
Uppge vid varje inbetalning: »Lissabon 5072301 + resenärens för- och efternamn«.



Vad ingår i paketpriset?
 
• Ett förberedelseläger i Sverige fredag-söndag, kost och logi. 
•  VUD-kit: ett internationellt (överraskning) och ett svenskt (pilgrimshandbok, huvtröja, 
t-tröja,	keps	och	flera	gummiarmband). 

• Gruppförsäkring. 
•  Flyg (tur och retur) till Portugal från Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.  
Resdagar:	25	eller	26	juli	2023	respektive	7	eller	8	augusti	2023,	beroende	på	flygplats. 

•  Days in the Dioceses-pass och World Youth Day-pass, vilka inkluderar basbehovet  
av kost, logi och transporter i Portugal och tillträde till aktiviteterna som hör till 
VUD-programmet. 

•	 Återträff	i	Sverige	hösten	2023.

Vad ingår inte i paketpriset?
 
•  Transport till och från förberedelselägret i Sverige. Reseersättning kan beviljas för 

kostnad som överstiger 700 kr enkel väg med rimligt färdmedel, för deltagare som 
ansöker om reseersättning på förhand och lämnar in kvitto inom två veckor.  

•	 	Transport	till	och	från	flygplatsen.	Ingen	är	garanterad	att	flyga	från/till	den	flygplats	
som ligger närmast bostadsorten. Reseersättning kan beviljas för kostnad som över- 
stiger 700 kr enkel väg med rimligt färdmedel, för deltagare som ansöker om rese- 
ersättning på förhand och lämnar in kvitto inom två veckor.  

•  Mat, dryck, taxiresor, hotellövernattning och andra merkostnader som beror på  
speciella omständigheter och/eller eget val.   

• Fraktkostnaden för VUD-kitet för deltagare som inte närvarar på förberedelselägret.

Kan jag få rabatt?
 
Priserna	i	tabellen	ovan	gäller	alla,	utan	undantag.	Ingen	kommer	att	särbehandlas.	 
Vid ekonomiska svårigheter, förfrågan om syskonrabatt eller liknande hänvisar vi till 
den lokala församlingen. Vi uppmuntrar också pilgrimerna att vara kreativa och hitta 
på olika sätt att samla ihop pengar till VUD-resan, gärna genom att samtidigt bidra till 
församlingslivet.



Resepolicy VUD 2023
 
Utgångspunkten är att varje pilgrim deltar i VUD-resan för att växa i helighet och 
med viljan att bidra till en god gemenskap. 

1. Checka in och checka ut
Varje deltagare ska ha kontinuerlig kontakt med sin 10-gruppledare.  
Ett minimikrav är att deltagaren uppmärksammar ledaren på sin närvaro på  
morgonen, så kallat att “checka in”, alternativt meddelar ledaren att man är för- 
senad till samlingen. Deltagaren ska också “checka ut” på kvällen, det vill säga  
meddela ledaren när han/hon har kommit hem för kvällen.

2. Sov på anvisad plats
Deltagare ska sova på anvisad plats, i värdfamilj, i sovsal eller utomhus (natten  
innan sändningsmässan). Kvinnor och män sover åtskilda och besöker inte  
varandras sovutrymmen. Även gifta par bör packa varsin ryggsäck så att var  
och en har tillgång till allt det som han/hon behöver.

3. Gå alltid i 10-gruppen eller två och två
Minderåriga deltagare ska alltid vara tillsammans med sina 10-gruppledare.  
Myndiga deltagare kan under fri tid gå utan ledare, då alltid minst två och två.  
Var uppmärksamma på varandra så att ingen halkar efter och anpassa tempot  
så att alla kan gå med.

4. Delta i det gemensamma programmet 
Alla pilgrimer deltar i det gemensamma programmet under hela resan.  
Det	kommer	att	finnas	fri	tid	några	timmar	vissa	dagar,	men	aldrig	en	helt	ledig	dag.

5. Klä dig och agera som en pilgrim
Vi klär oss anständigt under pilgrimsresan. Vi undviker att gå med bar överkropp, 
bära magtröja eller hotpants. När vi är i en kyrka eller ber tillsammans täcker vi 
axlar och knän, till exempel med lätta sjalar. Självklart har vi nolltolerans mot ned-
sättande kommentarer, sexuella trakasserier och övergrepp, oavsett hur någon är 
klädd. 

6. Ladda din mobiltelefon och använd den klokt
Mobiltelefonen kommer att användas för kommunikation under resan. Kom ihåg 
att innan avfärd ladda ner den app som din 10-grupp kommer att använda. Ta med 
egen	laddare	och	powerbank.	Be	om	lov	innan	du	fotograferar	eller	filmar	någon,	
och	innan	du	delar	bilder/filmer	i	sociala	medier	eller	liknande,	där	enskilda	personer	
kan	identifieras.



7. Ha ett moget förhållningssätt till alkohol
Minderåriga	deltagare	ska	inte	dricka	alkohol.	Ingen	ska	dricka	alkohol	i	närvaro	av	
en minderårig deltagare eller under det gemensamma programmet. Om en myndig 
person vill dricka alkohol ska det ske diskret, måttligt och med säkerheten i åtanke. 
Ingen	ska	hetsa	någon	annan	att	dricka.	Det	är	alltid	ok	att	säga	nej	till	alkohol,	utan	
att ge någon förklaring.

8. Tänk på säkerheten
Undvik	att	utsätta	dig	själv	eller	andra	för	fara,	såsom	att	ta	risker	i	trafiken,	 
bevista otrygga områden, vara ute sent på kvällen eller samspråka med personer 
med tvivelaktiga avsikter eller som är drogpåverkade. 

9.	Var	medveten	om	flaggors	symbolvärde
Ledarna	ansvarar	för	gruppens	flagga.	De	svenska	flaggorna	gör	att	vi	lätt	kan	hitta	
varandra	i	vimlet.	Undvik	att	låta	flaggor	nudda	marken,	sitta	på	flaggor	eller	svepa	
flaggor	om	kroppen.	Det	är	inte	brukligt	att	ha	två	olika	flaggor	på	samma	stång.	
Andra	flaggor	än	den	svenska	flaggan	bör	inte	vara	större	än	A4-format.	Förfråg-
ningar om att ta med standar eller andra skrymmande identitetsmarkörer ställs 
till	ledningsgruppen	i	god	tid	innan	avfärd	från	Sverige.	De	svenska	flaggorna	ska	
endast användas utomlands. 

10. Bidra till ordningen och visa hänsyn
Håll snyggt omkring sovplatsen. Släng skräp på avsedd plats. Myndig deltagare som 
vill röka cigaretter ska röka med hänsyn så att det inte påverkar andra. Kom hem i 
rimlig tid på kvällen, både när vi bor i värdfamilj och i sovsal. Hindra inte andras natt-
sömn genom musik eller stojiga samtal. 

11. Visa tacksamhet
Vi är vänliga och visar tacksamhet mot våra värdfamiljer, församlingarna vi besöker, 
volontärer och andra som vi möter. Vi utnyttjar inte någons gästfrihet utan erbjuder 
oss att hjälpa till på olika sätt, till exempel genom att tvätta vår egen tvätt.  

12. Ha respekt och visa tålamod
En pilgrimsresa är en prövning. Varje pilgrim kommer någon gång vara antingen 
hungrig, törstig, trött, överansträngd, solbränd, ha smärtsamma skoskav eller allt 
på	en	och	samma	gång.	Information	kommer	saknas.	Missförstånd	kommer	uppstå.	
Orättvisa privilegier kommer uppenbaras. Planer kommer ändras i sista minuten. En 
pilgrim ska genom allt detta vara tålmodig och visa respekt mot sina medmänniskor, 
och särskilt mot ledarna, som gör sitt bästa för gruppens bästa.  



Varningar och konsekvenser
 
Om en person inte följer resepolicyn och orsakar problem för sig själv eller andra under 
resan kommer situationen att hanteras enligt följande.

Nivå 1
Problemet löses mellan parterna som har problemet. Typiskt sker detta genom samtal 
där	man	sätter	ord	på	problemet,	en	eller	flera	parter	ber	om	förlåtelse	och	kommer	
överens om hur det ska bli bättre framöver. Om parterna inte kan komma överens lyfts 
problemet till nivå 2.

Nivå 2
10-gruppledare informeras om problemet. 10-gruppledare har mandat att ge en varning 
till	deltagare	i	sin	egen	10-grupp.	Det	finns	två	nivåer	av	varningar:	gult	kort	och	rött	kort.	
När 10-gruppledaren har visat en person rött kort lyfts problemet till nivå 3.

Nivå 3
Storgruppledare informeras om problemet. Storgruppledare kan ge gult och rött kort till 
pilgrimerna i sin egen storgrupp. När storgruppledaren har visat en person rött kort lyfts 
problemet till nivå 4.

Nivå 4
Ledningsgruppen informeras om problemet. Ledningsgruppen kan ge gult och rött kort 
till alla på resan. Vid allvarliga förseelser och/eller ovilja till bättring kan ledningsgrup-
pen ge en person rött kort, vilket innebär att personen skickas hem snarast möjligt och 
på	egen	bekostnad.	Minderåriga	kan	inte	flyga	på	egen	hand.	Därför	ska	målsman	vara	
beredd	på	att	flyga	ner	och	hämta	hem	sitt	barn,	alternativt	betala	för	assistansservice	
(på	ett	av	de	flygbolag	som	erbjuder	denna	tjänst).

Exempel på oacceptabla handlingar, som ger rött kort direkt:
•	 Innehav	eller	bruk	av	droger
•	 Innehav	eller	bruk	av	vapen
• Fysiskt våld mot annan person
•	 Visande	av	pornografiskt	material	
• Sexuella trakasserier eller övergrepp
• Stöld eller skadegörelse
• Brott mot svensk eller portugisisk lag

De andliga medvandrarna kan vara bollplank för ledarna om de frågar dem om råd, 
men kan själva inte ge någon gult eller rött kort.



Resepolicyn har tillkommit för att tydliggöra det som enkelt kan uttryckas med Jesu ord 
»Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.« 
(Matt 7:12) Framför allt uppmuntras vi alla att be för varandra inför och under resan.

Kära ungdomar, jag drömmer om att ni på Världsungdomsdagen åter igen ska 
få uppleva glädjen i mötet med Gud och med systrar och bröder. Efter en lång 
period av social distansering och isolering kommer vi alla i Lissabon – med Guds 
hjälp – att tillsammans kunna återupptäcka glädjen i ömsesidig vänskap mellan 
folk och mellan generationer, en samvaro präglad av försoning och fred, och 
känna värmen av en förnyad, missionerande gemenskap!       
                        Påve Franciskus

Vi ser fram emot en oförglömlig VUD-pilgrimsresa, och hoppas att du vill följa med!
Anmäl dig här:

Kontakt
Maila oss genom vud@katolskakyrkan.se. 

Ledningsgruppen
Elin Jönsson, VUD-koordinator
Louise Tullberg, vice VUD-koordinator
Alexis Alling, andre vice VUD-koordinator

Den gemensamma pilgrimsresan från Sverige till Världsungdomsdagen i Lissabon 2023 
arrangeras av Stockholms katolska stift i samverkan med Sveriges Unga Katoliker.


