
Hej kära ungdomar!  

 

Är ni beredda på en oförglömlig pilgrimsresa?  

 

Destinationen för årets sommarresa är Medjugorje i Bosnien. Under resan dit kommer vi stanna i 

några städer och upptäcka fina platser samtidigt som vi passar på att lära känna varandra bättre.  

 

Avresan är den 26 juli på eftermiddagen. Då kommer en glad grupp ungdomar och ledare att kliva på 

tåget i Uppsala respektive Stockholm. Tillsammans åker vi direkt ner till München med nattåg och är 

framme vid lunchtid dagen därpå. Hela eftermiddagen och kommande dag spenderar vi i Bayerns 

pulserande huvudstad. Sedan kliver på nattåget till Zagreb. Därifrån är det bara drygt 3 timmars 

bussresa till Zadar, en vacker stad belägen vid Kroatiens kust. Dags att koppla av och chilla i solen! 

Efter två dagar i Zadar tar vi oss vidare till Medjugorje och blir del av ”Medjugorje Youth Festival” 

tillsammans med 50 000 ungdomar från hela världen. Precis som Taizé är ungdomsfestivalen en 

mötesplats för ungdomar från hela världen där många kulturer möts. I gemenskap med andra kommer 

vi be, bära vittnesbörd, sjunga, dansa, gå på konserter och såklart lära känna nya vänner!  

”More than 50.000 youth and 500 priests from the whole world. Pray, testimonies, music, procession 

with candles, adoration, concert, dance... Spiritual life for young people”. 

(http://www.mladifest.com/medjugorje/youth%20festival.htm) 

 

Den 6:e augusti avslutar vi vår vistelse i Medjugorje med en morgonmässa i soluppgången. Samma 

kväll flyger vi tillbaka till Stockholm och anländer till Arlanda sent på kvällen. 

 

Ta chansen att uppleva gemenskap, upptäcka en annan del av Europa och växa i tron! Följ med oss 

till Medjugorje! 

Sugen? Det hoppas jag! Här kommer specifika detaljer:  

När åker vi? 26 juli – 6 augusti 2018. 

Hur många åker? En präst, två ledare och 17 ungdomar 15–28 år från S:t Lars i Uppsala och S:ta 

Eugenia i Stockholm.  

Kostnad? 3 500 kr (lite fickpengar tillkommer för några luncher i Bosnien) Syskonpar får rabatt och 

betalar 5 000 kr tillsammans.  

Vem arrangerar resan?  Ungdomssekreteraren Christina i S:t Lars församling i samarbete med 

kyrkoherde Andreas Bergmann. 

Anmälningsperiod: Till 1 maj. Först i kvarn gäller så anmäl dig genast.  

Obligatorisk förberedelse 2–3 juni (lördag kl 17:30 – söndag kl 14:00) i S:t Lars. 

Övernattningsmöjlighet arrangeras. Fler frågor? Hör av dig till Christina via mail: 

ungdomssekreterare@stlars.org  

http://www.mladifest.com/medjugorje/youth%20festival.htm

