
Evangelisationsmöte och vallfärd 
för katolska församlingarna 
i Norrlands dekanat, 12-14 juni 2018

Årets tema: "ERITIS MIHI TESTES" (Apg 1: 8) - "NI KOMMER 
ATT VARA MINA VITTNEN…"  -  vi mediterar över vår kallelse

12 juni Tidigt på morgonen avgick bussen från Sundsvall, med deltagare
från olika delar av Norrlands dekanat, ända från Luleå! Fler deltagare
hämtades upp vid Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa, Bollnäs, Ovanåker.
Tillfälle till bikt, Mässa, mötesprogram (tal, sång och musik m m) och
lunch i Heliga Familjens Katolska kyrka, Ovanåker. En grupp från
Sandviken anslöt och deltog i vallfärden med egen minibuss. Mycket
uppskattat var att systrar från Missionaries of Charity och två systrar från
en kongregation från Uganda, som bl a verkar i Tyskland kunde följa med
oss! Totalt var vi cirka 45 personer.

Efter Ovanåker reste vi vidare till Birgittasystrarna i Falun med övernattning där och på ett vandrarhem i 
Falun. Alla åt frukost och middag hos systrarna under dagarna där.

13 juni Besökte vi Reträttgården Berget i Rättvik. Mässa och lunch. 
Boklådan var också populär.

Efter besöket i Rättvik återvände vi till Falun, fick en
föreläsning av Bo Hellman om Heliga Moder M. Elisabeth
Hesselblad, samt fick se reliker av henne, Heliga Birgitta och
Sankta Katarina och ett indiskt helgon. 
14 juni reste vi hemåt igen. 

Vi är så tacksamma att vi fått bidrag från stiftet, vilket gjorde
bussresan gratis. Boende och måltider betalade man själv,

men familje- och ungdomsrabatt kunde också ordnas bl a genom Bilda. Pris för 3-dagarsresa,
boende 2 nätter, samt fika och mat: 1.450 kr per person!
 
Till stor hjälp var Bil  da  ,  Elin Hansson på Bilda, som bl a tog emot anmälningar och på olika sätt hjälpte oss 
före och under vallfärden.
För ytterligare information: Se dekanatets websida: www.norrlandsdekanat.n.nu under menyn Vallfart

Under vallfärden ordnades flera inslag av föreläsningar och berättelser från olika personer, på temat kallelse, 
alla systrar och präster, men också lekmän.

En välsignelse från Biskop Anders lästes upp vid flera tillfällen och
även ett brev från fader Per Idergard men information om vallfärden
till Skellefteå och hur programmet brukar vara där. Likaså lästes en
hälsning från fader Conny upp. 

Välkommen med till Skelleftå, i slutet av maj 2019!

2018-10-14 Planeringsgruppen

Birgittasystrarnas matsal

Heliga M. Elisabeth
Hesselblad

Ovanåkers katolska kyrka

Reträttgården Berget i Rättvik

http://www.norrlandsdekanat.n.nu/
https://bilda.nu/search?fid=bilda_main_search_form&q=dekanatsvallf%C3%A4rd%20%5Ct%20_blank
https://bilda.nu/search?fid=bilda_main_search_form&q=dekanatsvallf%C3%A4rd%20%5Ct%20_blank


P. Damian och Inger Hägglund vid 
Skålsjögården, lunch på återresan 14 juni

Mässa i Ovanåker 11 juni 2018

Systrarna från Uganda med p. Edward och
Inger Hägglund

Systern berättar om hur hon blev
kallad till ordenslivet.. 
Ungdomarna lyssnar intresserat.

Härlig lunch i Ovanåker!
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