Gå för Sverige - Östgötavandringen
"Gå för Sverige" gjorde en korsvandring från Haparanda till Ystad under 2020. Årets upplaga
av "Gå för Sverige" startar den 6:e juni i Stockholm och går via
Västerås-Örebro-Karlstad-Töcksfors och avslutas i Oslo om det är möjligt den 24:e juli.
Enkelheten att bära eller rulla ett kors genom Sverige gav mersmak och en idé att kunna göra
det även i Östergötland föddes. Vad är poängen med en sådan vandring? Att våga ta ett steg,
att vandra för och med Jesus, att möta människor längs vägen, att ingjuta hopp, att sprida
glädje, att dela tro, att ge evangelium, att be för bygder, att välsigna de vi möter. Att helt
enkelt vara med att göra en vandring både inåt och utåt!
Alf Lax är initiativtagaren till "Gå för Sverige" och är införstådd med planerna på en
Östgötavandring. Det ger oss en möjlighet att använda "Gå för Sveriges" hemsida och kunna
lägga upp de aktuella datumen, sträckorna och anmälningsmöjligheter för vandringen i
Östergötland. Gå gärna in på www.gaforsverige.se och kika!
"Gå för Sverige - Östgötavandringen" är ett initiativ taget av David Sundell och Göran
Nordfeldt (mer känd som Mr Goran). De har sedan involverat Fredrik Weflö, Ingvar
Holmberg och Rolf Thorvaldsson. Precis som "Gå för Sverige" är "Gå för Sverige Östgötavandringen" tänkt att vara en ekumenisk bönevandring där vi välsignar, delar
evangeliet på de orter och de vi möter. Att bära ett kors möter nyfikenhet, väcker intresse och
ger välsignelse!
Östgötavandringen är tänkt att starta söndagen den 25:e april i Finspång och avslutas
onsdagen den 19:e maj i Linköping. Preliminära sträckor och datum hittar ni nedan.
På varje ort behövs en platsansvarig som:
Förbereder en plats att ha en samling på efter ankomst till orten. Gärna utomhus vid en
idrottsplats, bygdegård eller torg. Samt att det finns en reservplan om det är dåligt väder.
Finna övernattningsmöjligheter för de som går flera sträckor.
Önskvärt är om det fins möjlighet till kvällsmat/frukost för de som vandrar flera dagar.
Kontakta och hålla kontakt med de andra kyrkorna som finns på orten.
Om möjligt kunna ge tips på vägar att vandra för kommande sträcka.
Några sträckor kan det bli nödvändigt med att ordna transport till och från start och stopp då
möjligheterna på platsen är små.
För varje sträcka behövs även en vandringsledare.
Den som vill vara vandringsledare eller vara med att vandra en eller flera sträckor får anmäla
sig på Hemsidan när den öppnar. Information om det kommer.
Vandringsledaren planerar kommande vägsträcka och tar ansvar för raster och andakter under
dagens vandring.
Det skulle vara önskvärt och fint om det finns någon eller några från era trakter som är med
och vandrar någon sträcka i er närhet. Ni känner trakterna och vet vilka strategiska platser vi
ska be för och kunna rasta vid. Vill någon av er vara vandringsledare går det alldeles utmärkt!
I planeringsstadiet är det hela 25 delsträckor i östgötavandringen. När sträckning samt datum
är definitivt fasställda kommer hemsidan www.gaforsverige.se uppdateras fortast möjligt. Ni

får då information om detta för att kunna tipsa de som vill vara med att vandra en eller flera
sträckor.
Allt är i ett första skede just nu. Det vi önskar är att försäkra oss att någon lokal församling
vill ta ansvar för att vara med att hjälpa till att manifestera Hoppet i korsvandringen "Gå för
Sverige - östgötavandringen" just på din ort. Det genom att vi vet att ni kommer ordna fram
en platsansvarig och vilja vara en del i denna ekumeniska korsvandring! I det här skedet är det
inte nödvändigt att det har utsetts en platsansvarig.
Nedan ser ni de planerade etapperna. Givetvis vet vi inte hur restriktioner ser ut för hur många
som kan vandra eller hur många som kan samlas vid april/maj och här är det viktigt med
ledordet flexibilitet! Men därför tror och upplever vi att det är viktigt att komma och ingjuta
mod, hopp och tro genom den här vandringen! Vi kommer följa de restriktioner som gäller vid
vandringen.
Datum:Sträckor:
25/4
1. Finspång- Svärtinge
26/4
2. Svärtinge-Norrköping
27/4
3. Norrköping-Söderköping
28/4
4. Söderköping-Mogata
29/4
5. Mogata-Ringarum
30/4
6. Ringarum-Gusum (Valborgsmässoafton)
1/5
7. Gusum-Valdemarsvik
2/5
8. Valdemarsvik-Skrickerum/Kvarnvik
3/5
9. Skrickerum/Kvarnvik-Falerum
4/5
10. Falerum-Åtvidaberg
5/5
11. Åtvidaberg-Ramshult
6/5
12. Ramshult-Rimforsa
7/5
13. Rimforsa-Kisa
8/5
14. Kisa-Svalsjö
9/5
15. Svalsjö-Malexander
10/5 16. Malexander-Blåvik
11/5 17. Blåvik-Boxholm
12/5 18. Boxholm-Väderstad
13/5 19. Väderstad-Ödeshög (Kristi Himmelsfärds dag)
14/5 20. Ödeshög-Borghamn
15/5 21. Borghamn-Vadstena
16/5 22. Vadstena-Motala
17/5 23. Motala-Borensberg
18/5 24. Borensberg-Ljungsbro
19/5 25. Ljungsbro-Linköping

Längd:
18 km
14 km
16 km
9 km
17 km
8 km
14 km
16 km
15 km
16 km
8 km
21 km
18 km
15 km
19 km
21 km
19 km
19 km
20 km
19 km
15 km
15 km
17 km
17 km
14 km

Hoppas ni vill vara med i korsvandringen på något sätt!
Vi önskar er Guds välsignelse i det ni är och gör!
Ledningsgruppen för "Gå för Sverige - Östgötavandringen"
David Sundell, Göran Nordfeldt, Fredrik Weflö, Ingvar Holmberg och Rolf Thorvaldsson

