Välkomna på årsmöte i Vallentuna, Stockholm
Pilgrim Vallentuna är glada och stolta att få arrangera årsmötet för Föreningen Pilgrim i
Sverige och hälsar er varmt välkomna till vårt pilgrimscentrum i Frösunda socken den 1011/5 2019!
Program:
Fredag 10 maj
11:30
ankomst till Frösunda för dem som reser med Roslagsbanan
12:00

Lunch i Frösundagården – 100 kr/pers

13:00

Presentation av Pilgrim Vallentuna – kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund,
pilgrimsutvecklare Majken Öst Söderlund och volontärer

14:00

Pilgrim i Sverige på nätet – Ulf Sighede informerar om PiS hemsida

14:45

Eftermiddagskaffe

15:00

Mini-vandring i och kring Frösunda kyrka och S:t Olofs Pilgrimskapell med
Majken Öst Söderlund: ”Spår av tro genom tusen år”
(Styrelsen sammanträder under denna tid)

17:00

Årsmöte i Frösundagården
(Konstituerande sammanträde för den nyvalda styrelsen i direkt anslutning)

18:30

Vesper i S:t Olofs pilgrimskapell

19:00

Gemensam trerätters middag på Sunnanskogs kursgård – 300 kr/pers

Lördag 11 maj
09:00-12:30 Samling vid Frösundagården för Pilgrimsvandring på Livstensleden, 6 km. Om
vädret tillåter firar vi pilgrimsmässa i det fria under vandringen – annars
avslutar vi med mässan i Frösunda kyrka c:a kl 12.
Vallentuna församling bjuder på matsäckslunch!
Kostnad: PiS bjuder två ledamöter per medlemsorganisation på fika och middag. Lunch, resa
och logi bekostas av var och en. Betalning sker på plats, eller mot faktura.

Anmälan med ev kostrestriktioner/vegetarisk kost sker till majken.ostsoderlund@svenskakyrkan.se eller sms till 072-541 76 16. Anmälan senast 1 maj!

Logi:
Välj gärna något av bygdens trivsamma Bed & Breakfast-alternativ:
Sunnanskogs kursgård (5 min gångväg från Frösundagården), företrädesvis i delat rum.
Några enkelrum kan ordnas vid behov. 500 kr/natt inkl sänglinne. (Swish, kontant el faktura)
Se www.sunnanskog.nu Bokas helst senast 10/4 på kurs@sunnanskog.nu eller 070-403 91 57
Gästhuset på Orkesta-Lundby gård (4 km gång- eller bilväg från Frösundagården), två- eller
flerbäddsrum. 400 kr/ natt inkl sänglinne. (Swish, kontant el faktura) Lånecykel finns!
Se www.orkestalundby.se Bokas helst senast 31/3 på christina@orkestalundby.se – eller
070-647 98 76
Övrigt:
Enkelt pilgrimslogi i Frösundagården (liggunderlag på golvet eller enklare turistsäng) – 100
kr/natt. Medtag egen frukost, kan förvaras i kylen
First Hotel Lindö Park , fyrstjärnigt hotell vid Lindö Golf i Vallentuna (kräver bil!). Hotellrum
för mellan 650 – 990 kr/natt
Se https://www.firsthotels.se/hotell/sverige/stockholm/first-hotel-lindo-park/ för bokning

Kommunikationer:
Roslagsbanans linje 27 mot Kårsta avgår från Stockholms Östra station (Tekniska Högskolan)
en gång i timmen. Resan till Frösunda tar c:a 45 minuter. För aktuell tidtabell se www.sl.se
eller Reseplaneraren i SL:s app.
Med bil via E18 från eller mot Norrtälje: tag av vid trafikplats Arninge och följ skyltarna mot
Vallentuna. Efter c:a 10 km ta avfart mot Lindholmen, rakt fram i rondellen.
Med bil via E4 från eller mot Uppsala: tag av mot Vallentuna vid Upplands Väsby/Glädjens
trafikplats. Sväng vänster vid McDonalds och följ skyltarna mot Vallentuna. Efter ca 10 km,
passera förbi avfart mot Vallentuna kyrka, passera igenom vägtunneln och fortsätt rakt fram
genom de två rondellerna efter tunneln och upp för backen till nästa rondell, skyltat mot
Brottby, Norrtälje och Stockholm. Ta vänster i rondellen mot Lindholmen.
Därefter: Följ skyltarna mot Lindholmen. Efter ca 6 km passerar vägen igenom Lindholmens
samhälle. Följ vägen vidare genom en skarp högerkurva, skyltat mot Frösunda. Efter
ytterligare 5 km ligger Frösundagården och Frösunda kyrka väl synliga på höger sida av
vägen. Vänligen parkera på kyrkans besöksparkering, ej utanför Frösundagården!
Frågor om boendet, resandet osv. ring Majken på tel: 08-511 862 65.
Välkommen!

