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RIKSFÖRENINGEN

Pilgrim i Sverige
främjar pilgrimsleder och vandring

www.pilgrim.nu

Pilgrim i Sverige

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och
regionala pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsorganisation för olika intressenter till exempel museer, friluftsorganisationer, kyrkor, studieförbund, kommuner och företag.
Pilgrim i Sverige vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet,
inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna,
samt bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna.
Föreningens syfte är
• att i kristen anda lyfta fram pilgrimstraditionen i Sverige
• att initiera och samordna arbetet med dokumentation och märkning av leder och platser
• att tematiskt arbeta kring pilgrimstanken i den kristna traditionen.

Detta gör Pilgrim i Sverige

• Inspirerar till att pilgrimsleder röjs och hålls röjda.
• Ger tillstånd och riktlinjer för märkning med pilgrimssymbolen
Olofsmärket.
• Tillhandahåller material skyltar, pilar och affischer som medlemmarna kan beställa.
• Arrangerar medlemsmöten.
• Arbetar med frågor som medlemsorganisationerna inte kan
lösa själva.

Vi inbjuder kommuner, församlingar, ideella föreningar med flera
att bli medlemmar. Hämta blankett på www.pilgrim.nu.
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Pilgrimsleder

Från Skånes pilgrimsvägar i söder till Dag Hammarskiöldsleden i norr finns många hundra mil märkta
pilgrimsleder för dig som vill vandra.
Pilgrimsleden Sankt Olof följer Olof Haraldssons
väg från Selånger vid Sundsvall upp till Stiklestad
och ner till Nidarosdomen i Trondheim. Romboleden går till samma mål från Arboga och
Köping upp genom Dalarna och
Härjedalen.
Från Uppland och Hälsinge
kusten finns anknytningar
till Jämt-Norgevägen till
Nidaros. Pilgrimslederna
runt Skara och heliga
Birgittas Vadstena knyter
samman norr och söder.
Även i Stockholmsområdet finns möjligheter till
pilgrimsvandring.
Pilgrimslederna Olavsvägarna i Norge, Sverige och
Danmark har sedan maj 2010
status av Europeisk kulturväg. Pilgrim i Sverige deltar i
nätverket för Olavsvägarna.

OLOFSMÄRKET
Rätten till detta mönsterskyddade märke, med det djupröda Olavskorset och sevärdighetskringlan i silvergrått, ägs
i Sverige av riksföreningen Pilgrim i Sverige och används för
märkning längs pilgrimslederna till Nidaros/Trondheim som
föreningen godkänt.
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Läs mer på www.pilgrim.nu

På hemsidan finns information om föreningen,
blanketter för ansökan om medlemsskap,
checklista för godkännande av pilgrimsleder,
länkar och kontaktadresser till föreningens representanter
och mycket mer.

www.pilgrim.nu

KONTAKTADRESS TILL PILGRIM I SVERIGE
Sekreterare: Sensus/Anette Sandström
anette.sandstrom@sensus.se
Telefon: 026-54 26 53, 070-286 10 48

