Kökar 17 maj 2017

PILGRIMSSEGLING 9-11 JUNI 2017
Bakgrund och syfte

Organisation

Sankt Olovsleden som är under utveckling
innehåller några sjöpass, vilket gör leden unik. De
flesta vandrare kommer sannolikt att färdas med
Ålands skärgårdsfärjor österifrån och sedan
Eckerölinjen till Grisslehamn i Sverige. Vi vill dock
erbjuda ett alternativ: att bli seglad över havet.
Det är ett färdsätt som liknar medeltidens och vi
vill då också att passagerarna kollektivt hjälper till
ombord genom att segla, laga mat och tjäna
varandra på enkelt vis.

Seglingen är en del av projektet St
Olav Waterway (Pilgrim på havet),
som har tolv parter och som i
huvudsak finansieras av EU.

Denna segling i juni 2017 är ett första test av vår
idé. Den innehåller seglingsetapper samt kortare
vandringssträckor och är avsedd för
projektdeltagare, fotografer, filmare och
journalister. Vi vill förstå vem/vilka seglingen
lämpar sig för, hur långa etapperna bör vara, hur
väder och vind spelar in, hur mat och logi ska
ordnas. Vi vill dokumentera seglingen i ord och
bild och vi vill börja marknadsföra den. Vi vill lära
oss gå hand i hand, kropp och själ, till havs och på
land.
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För seglingarna ansvarar Föreningen
Franciskus på Kökar genom sin
ordförande Christian Pleijel.
Skepparna på de två fartygen är
alltid ansvariga för fartygets,
besättningens och passagerarnas
säkerhet och därmed för hur vi ska
förhålla oss till vindar, väder, val av
rutt, tider mm.
Programmet i stort
Torsdag 8 juni kväll: samling i Nagu
Fredag 9 juni: segling till Kökar
Lördag 10 juni: vandring på Kökar,
segling till Sottunga
Söndag 11 juni: vandring över
Sottunga och segling till Långnäs där
programmet slutar.
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Det kan ännu bli förändringar i deltagarlistan.
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Om fartygen

Om det andliga innehållet
Ombord finns en biskop och en
frikyrkopastor. Vi räknar med
deras hjälp att föreslå och
genomföra ett andligt program
som kan passa olika kategorier
av pilgrimer.
Om det timliga innehållet

Albanus är en galeas 21 meter lång med 10 segel om
tillsammans 300 m2. Ombord kan 16-18 passagerare
sova och man kan laga mat i byssan.

Ombord organiserar vi oss i
vaktlag, som i fyratimmars-pass
sköter navigation (att styra
fartyget, navigera och hålla
utkik), byssa (laga mat, diska
och städa och diska) och däck
(sköta segel, underhåll och
assistera till och från kaj).
Vi tjänar alltså varandra.
Mat och logi
Vi har ingen särskild kost
ordnad, om det är något du inte
tål eller vill ära så är vi
tacksamma om du hör av dig.

Tjutt-Tjutt är en storbåt 10 meter lång med ett råsegel
om 30 m2 och ett toppsegel. Ombord kan 2 personer
sova och man lagar mat iland.
Om seglingens etapper
Etapp 1 Nagu-Kökar är 35 sjömil.
Etapp 2 Kökar-Sottunga är 15 sjömil.
Etapp 3 Sottunga-Långnäs 16 sjömil.
Om vandringens etapper
Sträcka 1 Hamnö-Munkvervan-Kalen-Karlby-FinnöFlattö-Söderby-Helsö-VästeriSundet är 12 km.

Alla kommer att arbeta i alla
vakter på båda fartygen i ett
roterande schema och till natten
sover man på Albanus eller i
land, beroende på vilket fartyg
man då hör till.
Detta för att vi vill att alla ska få
testa de olika möjligheterna och
ge oss mesta möjliga feedback.
I Nagu finns mat och logi åt alla
kvällen den 8 juni, dels i land,
dels på Albanus.

Sträcka 2 Sottunga stugby-Skage är 5 km.
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Anslutningsresor

Länkar

Den 8 juni samlas i Nagu på kvällen, där
finns mat och logi för er alla.

http://www.cll.fi/projekt/skargard/st-olavwaterway-pilgrim-pa-havet/

Om du vill ha “lift” med Albanus från
Mariehamn till Nagu eller med TjuttTjutt från Kökar till Nagu, hör av dig till
oss.

http://www.parainen.fi

Från Åbo går det buss till Nagu 6:45,
9:20, 11:20, 13:15, 15:25, 16:25 och
18:20. Se

http://www.st-olav.com/author/st-olav/

http://www.pilgrimstid.nu
http://www.nordicpilgrim.n.nu/stolavwaterways
http://franciskus.ax

Avfärd tidigt fredag morgon den 9 juni.

www.kokar.ax

På söndag 11 juni vandrar vi över
Sottunga och seglar till Långnäs
där programmet slutar. Vi vandrar inte
gemensamt vidare via Lemböte till
Jomala eftersom vi inte har lyckats hitta
logi åt alla.

www.sottunga.ax
www.tlo.fi (bussar Åbo-Nagu)
www.alandstrafiken.ax (färjor & bussar)

Det går buss från Långnäs till
Mariehamn kl 17:10 och 21:30, som är i
Mariehamn 17:45 respektive 22:10.
Vi är mycket glada att få ha dig ombord och hoppas lära oss mycket genom att möta sol,
regn, vind, stiltje, kamratskap, dialoger, skratt och god mat.
Välkommen!
Christian Pleijel
Ordförande
Föreningen Franciskus på Kökar rf
Karlby, AX-227 30 Kökar
http://franciskus.ax
christian@pleijel.ax
+358-457-342 88 25
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