
Hejsan, Salut och Bonjour kära katolska ungdomar från Eskilstuna, Västerås, Köping, Örebro, Falun, 

Uppsala, Karlstad och Gävle! 

 

Sommaren 2017 blir det dags för en oförglömlig resa! Följ med oss på en unik pilgrimsfärd till Taizé 

i södra Frankrike och Paris. 

 

 

 

 

 

Taizé är en kommunitet i södra Frankrike, grundad av Broder Roger, där unga människor möts för 

”leva i gemenskap med Gud genom bön och att vara en fridens och tillitens surdeg mitt i den 

mänskliga familjen. En vistelse I Taizé är ett tillfälle att söka gemenskap med Gud i bön, sång, tystnad 

och eftertanke. Vistelsen kan vara en möjlighet att återupptäcka en inre frid, en mening med livet 

och en ny drivkraft. Erfarenheten av att dela det enkla livet med andra påminner oss om att vårt 

vardagsliv är den plats där Kristus väntar på oss.” (Taizés hemsida). 

Vi kommer bo i tält, delta i workshops, dela sång, bön och gemenskap och diskutera om olika 

livsfrågor. Dessutom är Taizé en mötesplats för ungdomar från hela världen där många kulturer möts. 

 

Efter en veckas vistelse i Taizé blir det dags att resa vidare till Frankrikes huvudstad. I Paris kommer vi 

att bo på ett fint vandrarhem i hjärtat av staden vid Champs-Élysées. Två dagar har vi på oss att 

upptäcka denna metropol och du kan se fram emot många underbara intryck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista natten kommer vi att vistas i den stora katedralen Sacre Coeur, där en natt med bönevaka 

avrundar vår resa. Vi kommer att fira mässa, hjälpa till med rutinerna och turas om med tillbedjan 

under natten. Det betyder att vi kan ha en natt full av mening i ett av Paris största turistmål men helt 

utan turister och med gemenskap i bön. 

 



Sugen? Det hoppas jag! Här kommer specifika detailjer: 

 

När åker vi? 

10–22 juni 2017, den perfekta början av sommarlovet före midsommar. 

Hur många åker? 

En präst, fyra ledare och 44 ungdomar från MJUK. 

Kostnad? 

3 000 kr inkl. bussresa, boende på Taizé och i Paris, all mat (förutom två måltider i Paris). Syskonpar 

får rabatt och betalar 5 000 kr tillsammans. 

Vem arrangerar resan? 

Ungdomssekreterare Christina i S:t Lars i samarbete med kyrkoherde Andreas Bergmann och MJUK. 

Anmälningsperiod: 

15 januari–31 mars. Först till kvarn gäller så anmäl dig snarast. 

 

Obligatorisk förberedelse (välj ett datum) 5–6 maj och 12–13 maj (fredag kl 18:30 – lördag kl 18:30) i 

S:t Lars. Övernattningsmöjlighet arrangeras. 

Fler frågor? Hör av dig till Christina: 076-072 10 28 ungdomssekreterare@stlars.org 

 

Vi ser fram emot att just DU är med! Välkommen till informationskväll fredag den 24 februari i S:t 

Lars kl 18:30–21:00. (Mat finns, övernattningsmöjlighet kan arrangeras) om du vill veta ännu mer 

innan du anmäler dig. 

 

Hälsningar från 

Ungdomarna, ungdomssekreteraren och kyrkoherden i S:t Lars 


