De Unga Norrländska Katolikerna anordnar pilgrimsresa till Rom
Ta chansen att delta i en spännande pilgrimsresa med ungdomar från hela Norrland!

Rom är en stad som varje katolik borde besöka minst en gång i livet. Det är platsen dit Petrus
begav sig för att missionera, och där Paulus blev korsfäst. Det är platsen där den katolska
kyrkan har sitt säte, och där påven bor. Till sommaren anordnar DUNK en resa till Rom. Under
denna resa kommer vi bl.a. att besöka Colloseum, där Paulus blev martyr för sin tro,
Peterskyrkan, där lärjungen Petrus kvarlevor vilar, Petersplatsen där påven brukar träffa
pilgrimer, och mycket mer. Vi kommer att gå på onsdagsaudiens med påven. Passa på att
anmäla dig redan nu, då antaler platser till denna resa är begränsad.
Datum: Fredag 2 augusti – Torsdag 8 augusti 2019
Sista anmälningsdag: 10 april 2019. Först till kvarn kommer att tillämpas, det finns ett
begränsat antal platser!
Kostnad: 3500 kr (Anledningen till att vi vill ha första betalningen så fort som möjligt är för att vi
ska kunna boka flygbiljetterna innan de går upp I pris. I priset ingår flyg från
Luleå/Umeå/Skellefteå till Rom tur och retur, boende, transport, mat samt inträde till de olika
aktiviteterna).
Åldersgräns: 15 – 28 år (Du som är född 2003 men inte hunnit fylla 15 innan lägret är också
välkommen).
Namn:______________________________________________________
Personnummer (10 siffror) _________________- ____________________
Adress:_____________________________________________________
Postnummer + ort:____________________________________________
Telefon:_____________________________________________________
E-post:______________________________________________________
Ev. matallergier, vegan el. vegetarian:_____________________________

____________________________________________________________
Underskrift/ort/datum (Målsmans underskrift om deltagaren är under 18 år).

För att anmäla dig, skicka in anmälningsblanketten till kirlin-9@student.ltu.se eller Vänortsvägen
9 lgh 1107, 97754 Luleå, och betala in 3500kr till Kristoffer Linder kontonummer 8201-6, 903
279 140-3 (Swedbank) eller Swish 070 - 334 18 63, senast den 10 april. Det är först när
pengarna har kommit in som din anmälan blir bindande. Skriv ditt namn och personnummer i
meddelanderutan när du betalar.

