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Belopp, kr: 275.000

Avser bidragsår: 2018

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn: MARTIN LIND
Telefon (dagtid):

E-postadress: martin.lindilund@gmail.com
Mobiltelefon: 0706121860

VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar
[ - ] Remissvar
[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordningsorgan för lokala och regionala
pilgrimsföreningar. Föreningen är också en samarbetsor¬ganisation för olika
intressenter, till exempel museer, friluftsorganisa¬tioner, kyrkor, studieförbund,
kommuner och företag*. Föreningen förvaltar också de olika svenska delarna av
Sankt Olof leden och äger den Svenska rättigheten för certifiering med St
Olofsmärket.
Pilgrim i Sverige (PiS)söker nu organisationsbidrag för delfinansiering av en ny
tjänst för att i samverkan med Linköpings stift och Vadstena Pilgrimscentrum kunna
genomföra nya och förstärkta satsningar på nedanstående områden.
• PiS vill utöka samverkan med andra organisationer nationellt och internationellt,
inte minst med koppling till de tio friluftspolitiska målen.
• PiS vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och
andliga upplevelser längs lederna, samt bidra till att service med kost och logi
utvecklas längs lederna.
• PiS vill under kommande år verka för att pilgrimsleder och pilgrimscentra blir
digitalt sökbara samt sprida information om dem via föreningens hemsida och
Facebooksida.
• PiS vill tillhandahålla stöd och samordning gentemot våra medlemsorganisationer

för att få synergieffekter och bättre effektivitet på de satsningar som görs över
landet. Det kan exempelvis gälla inventering av leder, digitalisering av
ledsträckningar, marknadsföring med mera.
• PiS vill bidra till ökad medvetenhet i pilgrimsrörelsen för integrationsfrågor vad
gäller
pilgrimer med funktionsvariationer, HBTQ-frågor, barns deltagande och frågor som
rör etnisk mångfald. PiS vill medverka till att medlemsorganisationernas insatser i
dessa frågor lyfts fram och synliggörs.
• PiS vill verka för att genom våra anläggningar, mat, service med mera visa upp
och synliggöra möjligheten till en mer hållbar värld.
• PiS vill utveckla erfarenheter från ekovandringen till Paris för att fortsätta att
väcka engagemang för klimat-/miljöfrågan.
• PiS vill utveckla och sprida tanken kring pilgrimens sju nyckelord; Frihet,
Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.
* En fullständig förteckning på medlemsorganisationerna finns på vår webbsida:
http://www.pilgrimisverige.se/om-föreningen/medlemmar-17062541

