
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen med på Religionspedagogiska dagar som den här gången är 

en pilgrimsvandring i kombination med fortbildning. I maj 2019 öppnades 

officiellt S:t Olofs sjöled i Finland. Den går från Åbo genom Åbolands 

skärgård över till Åland och sedan vidare till Grisslehamn med Trondheim 

som slutmål.  

Vi kommer att starta i Åbo domkyrka onsdag 3.6 kl. 11.30 och vårt mål är Kökar. Varje dag 

vandrar vi några timmar. En guide vandrar med gruppen och vid vissa historiska platser 

kommer det att finnas sakkunniga som håller korta föredrag. Deltagarna behöver inte bära sin 

packning, vi har en följebil som tar hand om den. Vissa sträckor åker vi buss, taxibåt eller färja 

för att möjliggöra att vi på fyra dagar hinner bekanta oss med platser som var viktiga på 

medeltiden och andra sevärdheter. Övernattningarna sker i gästhem/vandrarhem i 

tvåpersoners rum. Har du behov av enkelrum försöker vi i mån av möjlighet ordna. Meddela 

detta vid anmälan. I deltagaravgiften ingår boende, morgonmål, måltider (förutom två luncher 

på färjorna) guidningar och transportkostnader under dagarna. 

Pris: 350 euro (för dem som behöver enkelrum ca 440 euro) 

Antal deltagare: ca 15 deltagare 

Anmälan: Anmälningslänken är öppen mellan 5.2 - 31.3 och finns på webbplatsen 

skolanochkyrkan. Har du frågor kring anmälan eller programmet kontakta maria.bjorkgren-

vikstrom@evl.fi eller tel. +358 40 5846 873 

Sista anmälningsdag är 31.3. Deltagaravgiften uppbärs inom april månad. 

Övernattning i Åbo: Vill du övernatta i Åbo före eller efter vandringen är Birgittasystrarnas 

gästhem ett förmånligt alternativ. 

Det är möjligt att söka bidrag för studieresor från Svenska kulturfonden.  

 

 

Pilgrimsvandring längs S:t Olofs sjöled  

för religionslärare 3-6.6.2020 
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https://stolavwaterway.com/
https://skolanochkyrkan.evl.fi/material/religionsundervisning/pilgrimsvandring-langs-st-olofs-sjoled-for-religionslarare-3-6-6-2020/
mailto:maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
mailto:maria.bjorkgren-vikstrom@evl.fi
https://birgittalaissisaret.fi/vieraskoti
https://birgittalaissisaret.fi/vieraskoti
https://www.kulturfonden.fi/2019/11/08/hur-soker-du-bidrag-for-studieresor/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onsdag 3.6 

Start kl.11.30 i domkyrkan i Åbo och utdelning av pilgrimspassen.  

Vandring från domkyrkan längs S:t Olofs leden till S:t Karins ca tre timmar.  

Busstransport till Kustö slottsruiner, Qvidja gård, Pargas kyrka och Pjukala folkhögskola där 

vi övernattar.  

Torsdag 4.6 

Vandring från Pjukala till Sattmarks kaffestuga och vidare. Båtfärd till Själö. Lunch och 

guidning på Själö, hospitalets historia, kapellet. Eftermiddagsfärjan från Själö till Nagu. 

Övernattning i Nagu, besök i Nagu kyrka. 

Fredag 5.6 

Transport till Galtby färjfäste och förmiddagsfärja till Kökar. Kortare  

vandringar och rundtur på Kökar. Föredrag, guidningar om Hamnö, S:ta Anna kyrka och 

franciskanernas klosterruiner. Musikprogram i kyrkan på kvällen. Övernattning i Antons 

gästhem. 

Lördag 6.6 

Förmiddagsvandring på Kökar och färja till Galtby vid lunchtid (de som önskar kan bli kvar på 

Kökar på egen bokostnad). Besök i Korpo kyrka.  

Ankomst till Åbo kl. 18.15. 

 

 

 

Arrangör: Kyrkans central för det svenska arbetet vid 

Kyrkostyrelsen. Ansvarig är Maria Björkgren-Vikström, 

sakkunnig i skolsamverkan.  

Planeringsgrupp: Maria Björkgren-Vikström och Tryggve 

Forssell som kommer att köra följebilen. 

 

Preliminärt program 
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http://www.visitkaarina.fi/se_och_upplev/sv_SE/kusto_ruiner/
https://www.qvidja.fi/sv/framsida/
https://sattmark.fi/sv/sattmark-kaffesafka-2/
https://www.utinaturen.fi/sjalo/historia
https://www.kokar.ax/

