
   
 
Välkommen till Årsmöte 2023 - Riksförbundet Pilgrim i Sverige (PiS) 
  
Växjö stift är glada och stolta att få arrangera årsmötet för Föreningen Pilgrim i Sverige. Varmt 
välkomna till Växjö domkyrka, Domkyrkocentrum samt Växjö närmare omgivningar 21-22 april 2023! 
 
PRELIMINÄRT PROGRAM: 
Fredag 21 april 
12:00  Lunch i Domkyrkocentrum (betalas av deltagarna själva) 
13:00  Presentation av pilgrimsarbetet i Växjö och Växjö stift – Jonas Hammarström, pedagog 

Växjö i domkyrka, Hans Boeryd, stiftsprost 
14:00  ”Pilgrim, existentiell hälsa och tillit” – Biskop Fredrik i Växjö 
15:00  Eftermiddagskaffe 
15:15  Mini-vandring runt Växjösjön (styrelsen sammanträder under denna tid) 
16:30-ca 19:00 Årsmöte i Domkyrkocentrum 

(Konstituerande sammanträde för den nyvalda styrelsen i direkt anslutning efter) 
19:30  Gemensam middag på någon av Växjös restauranger (återkommer med detaljer) 
 
Lördag 22 april 
09:00-13:30  Samling vid Växjö domkyrka. Pilgrimsvandring med utgångspunkt från domkyrkan. 

Annika Spalde inspirerar. Pilgrimsmässa under vandringen. Växjö stift bjuder på 
matsäckslunch! 

 
ÖVRIG INFORMATION: 
Vad kostar det? 
PiS bjuder två ledamöter per medlemsorganisation på fika och middag. Växjö stift bjuder på 
lunchen dag 2. Lunch dag 1, resa och logi bekostas av var och en. Betalning sker på plats, eller mot 
faktura.  
 
Vart övernattar jag? 
Det finns flera hotell att välja på i Växjö. PiS har förbokat ett antal hotellrum på Hotel Esplanad, 
där vi har fått ett rabatterat pris på 995 kr för ett enkelrum per natt. Ange ”Pilgrim i Sverige” vid 
bokningen. Detta pris gäller om bokning genomförs senast 31 mars 2023.  
Hotellets hemsida: https://hotelesplanad.com/ . Självklart får man bo på vilket hotell man vill, men 
detta hotell har vi fått rabatterat pris på.  
 
Handlingar till årsmötet: 
I god tid före mötet skickar vi ut årsmöteshandlingarna. 
 
Hur anmäler jag mig till årsmötet? 
Genom att klicka på länken kommer du till ett formulär för anmälan: Klicka här för att komma till 
anmälningsformuläret. Sista dag för anmälan är den 29 mars. 
 
Frågor? 
Mejla till info@pilgirmisverige.se om du har frågor om årsmötet. 
 
Välkommen! 
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