
Välkommen till 

Möte för Nordic Pilgrim Saint Olav,
nätverket för information och marknadsföring 
av Sankt Olavsvägarna i Mellannorrland 

Tid: fredag 5 september kl 16.00 till ca kl 21, 
med fortsättning lördag 6 september kl 09.30 till ca kl 13

Plats: Kullerbacka Gästhus, Segersta, Hälsingland – vid Helgonleden
Mötet äger rum på Klippan i närheten av Kullerbacka

Anmälan: Anmäl dig före 28/8 till Ulrika Hådén, ulrhad@gmail.com 070-569 47 90 
eller elisabeth@pilgrimstid.nu 076-133 07 08
Meddela specialkost, bokning av övernattning 
+ om du kan vara med bara en av dagarna 

5/9 Vi börjar med fika kl 16, middag kl 18 och kvällsfika ca kl 21
6/9 Frukost för dem som bor över ca kl 8 och start för mötet kl 9.30 
Lunch kl 12 och därefter sammanfattning/avslutning

T  ema för möte  t  : Entreprenörens roll och villkor. Vi välkomnar speciellt dem som har 
boenden, mat, service (guidning, transporter, m m) och de som arbetar med pilgrimsledernas 
underhåll.

Dessutom kommer Ulrika och Elisabeth att (troligen under fredagkvällen) berätta om Helgonledens 
förlängning i österled = Finland och kanske t o m Novgorod i Ryssland. Vi har deltagit i en studie- 
och pilgrimsresa och berättar (kortfattat) om den med några foton därtill. Lite bilder från årets 
Sankt Olofsfirande i Nidaros blir det nog också.

Om du har förslag på andra ämnen som också bör tas upp så hör av dig om detta i god tid!

Boende och mat: Som vanligt blir det självkostnadspris för mat och boende. De som bor över delar 
rum (2 personer/rum) med egen dusch och toa, ev någon mer i de större rummen + att det finns 
övernattningsmöjligheter i närheten vid behov. Plats på Kullerbacka finns för max 19 pers. 
200 kr/person (sängar i bastun finns för 2 pers 100 kr/pers). Man kan ta med lakan och handduk 
eller hyra för 25 kr.
OBS! Dessa priser ligger långt under ordinarie priser och gäller bara för oss som deltar i mötet!

Enkel mat till självkostnadspris.

Mer detaljer om program och matpris kommer till dem som anmält sig före 28/8.

Boka dagarna och anmäl er till nätverkets sammankallande 
ulrhad@gmail.com 070-569 47 90

Hjärtligt välkommen!

Ulrika Hådén, sammankallande
och Elisabeth Andersson, Pilgrimstid

2014-08-06/Ea
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