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Pilgrims walk for future är en pilgrimsvandring mellan Vadstena i Sverige till Glas-
gow i Skottland som sker under 2021. Då vandrar människor från Sverige hela vägen 
till klimattoppmötet COP26 där världens ledare möts för att prata om hur världen 
ska möta klimatkrisen. Massa andra människor och organisationer kommer också till 
COP26 för att försöka påverka att ledarna i världen fattar bra beslut. Bland annat 
pilgrimer från hela världen. 

Att pilgrimsvandra har alltid varit en sak kristna har gjort, ibland för att lära sig något 
om sig själv eller om Gud eller om världen – och oftast alla tre. Att vandra någonstans 
är också ett sätt att visa vad man tycker om någonting, som till klimattoppmötet i 
Glasgow eller när den Heliga Birgitta vandrade till Rom för att få påvens tillåtelse att 
grunda en ny klosterorden i Sverige.

Alla kan ju inte vandra till Glasgow men ni kan vandra där ni bor. Därför finns det här 
häftet, för att visa hur ni kan göra en pilgrimsvandring själva. Sedan kan ni gå in på 
www.walkforfuture.se och registrera er vandring. Då vandrar ni tillsammans med alla 
andra pilgrimer som går för framtiden!

Materialet är skapat av Diakonia och Equmenia för att användas på er pilgrimsvand-
ring, det finns böner, reflektioner och aktiviteter som ni kan göra längst er vandring. 
Det går att följa upplägget i häftet eller att välja ut det som passar er!

Diakonia: Diakonia är en biståndsorganisation som jobbar med att minska fattigdo-
men och göra världen mer rättvis. Diakonia är Equmeniakyrkans och Svenska Allians-
missionens gemensamma biståndsorganisation och finns i 26 länder. Bland annat i 
Peru och Somalia, där de två berättelserna i materialet kommer ifrån.

Equmenia: Equmeniakyrkans ungdomsorganisation består av cirka 350 lokala fören-
ingar med runt 15 000 medlemmar på olika platser i Sverige. Där möts varje vecka 
barn och unga i en mängd olika aktiviteter för att träffa kompisar, lära sig saker och 
växa som människor. Equmenia har också ett stort internationellt arbete där vi har 
vänner över hela världen.



ATT TA MED PÅ PILGRIMSVANDRINGEN: 
• Mat, vatten och snacks (för inspiration se rutan nedan om klimatsmart matsäck) 
• Till aktiviteten Forza vatten behövs två hinkar/burkar, tio kåsor, en tvättsvamp,   

skedar och/eller andra valfria redskap. 
• Papper och pennor
• Till skräpplock längst vägen behövs skräppåsar, handskar och eventuellt    

skräpplockare

 

TIPS PÅ KLIMATSMART MATSÄCK
• Frukt och grönt i säsong och som inte transporterats långt till exempel morötter och 

äpplen från Sverige. 
• Vatten från kranen istället för att köpa en vattenflaska som behövts paketerats och 

fraktas. 
• Testa något nytt vegetariskt alternativ till grillningen till exempel vegokorv, vego-

hamburgare eller grönsaksspett.
• Köp snacks och mat som är märkt som ekologiskt och fairtrade.
• Ta med er sådant ni redan har hemma och kom ihåg att ta med allt skräp och alla 

rester hem igen. 

Klimatsmart matsäck – reflektion 
Passar som reflektionen under en fika- eller matpaus. 

Vad kan vi göra för förändringar i vår vardag för att vara lite snällare mot naturen och 
klimatet? Kan vi äta mer klimatsmart och i så fall hur? Vad är det för skillnad mellan 
att välja frukt och grönsaker som är i säsong eller som inte är det? Vad är det för skill-
nad mellan ett äpple som odlats i din trädgård eller ett som du köper i affären som 
odlats i ett annat land? 

Innehållsförteckning 
1. Inledande bön 
2. När glaciärerna smälter - en berättelse från Peru
3. Forza vatten – en aktivitet från Barnens tankesmedja Challenge att göra vid en  
 sjö, bäck, hav eller annat passande vattendrag
4. Att odla i en öken - en berättelse från Somalia
5. Dominoeffekten – en aktivitet från Barnens tankesmedja Challenge
6. Avslutande bön 



1. Inledande bön
Herre, visa mig vägen
och gör mig villig
att vandra den 
- Heliga Birgittas bön

2. När glaciärerna smälter 
Det här är en berättelse från ett av Diakonias projekt. 
Börja med att läsa berättelsen och sedan reflektionen. 

Wilber Misaragune Conissla är 28 år och bor i 
Peru. Han har sitt hem i en by som heter Chu-
ria och som ligger på 4 600 meters höjd över 
havet. Wilber minns att det var annorlunda när 
han var barn. Det var innan glaciärerna smälte 
och det alltid fanns vatten under de torra peri-
oderna.

– På kort tid har mycket förändrats. När jag var 
liten då hade vi inte de här problemen, säger 
han. Tillsammans med de andra byborna får 
han stöd från Diakonias vattenprojekt för att 
möta bristen på vatten.

Wilber är ett livs levande vittne till att klimatförändringarna är verkliga och händer 
nu. Han är 28 år och född och uppvuxen i byn och har under sitt liv sett förändring-
arna på nära håll. Nu har han sin egen familj här. Fru och en dotter som är fyra år.

– Vi är oroliga för vi ser hur naturen förändras och vi vet att vi har många år kvar 
att leva. Vi inte vad som kommer hända. En del unga har f lyttat till staden för att 
arbeta, men det är svårt där också, det är ett annat liv, säger han.

För två år sedan fick Wilber och de andra som bor i byn kontakt med Diakonias 
vattenprojekt.

– Ledare och ungdomar i byn gick ihop och sa, ”vi måste lösa det här” men vi visste 
inte hur. Vi fick kontakt med en organisation som Diakonia stöttar och tillsammans 
gjorde vi upp en plan för att plantera träd, spara och kontrollera användningen av 
vatten.

En fördämning* som behåller regnvatten i en stor damm är ett av de viktigaste 
resultaten i projektet. Det ger de som bor i byn vatten under perioderna då det inte 
regnar.

– Vi har ett fint samarbete. Alla jobbar tillsammans för att förbättra situationen. 
Hittills har vi fått 4 000 kubikmeter vatten från dammen, berättar Wilber.

* En fördämning är ett strömningshinder för vatten, som helt eller delvis blockerar vattenflödet i 
ett vattendrag.

Wilber Misaragune Conissla, Peru



När glaciärerna smälter - reflektion 

Vi hör mycket om klimatförändringarna från olika håll. Ändå kan det vara svårt att 
föreställa sig vilken skillnad de gör. Men för Wilber och de andra som bor i hans by 
är det inte svårt. De ser och märker klimatförändringarna väldig tydligt.

Sedan Wilber föddes för 28 år sedan har mycket hunnit förändras. Räkna bakåt 
tillsammans. Vilket år föddes Wilber? Kan ni ta reda på andra saker som hände 
samma år?

Wilber och de andra som bor i byn har fått hjälp med metoder för att spara vatten 
för att det ska räcka så länge som möjligt. Kan ni tillsammans komma på några sätt 
ni skulle kunna spara vatten? 

Ni kan läsa mer om vattenprojektet på www.diakonia.se

3. Forza vatten 
Gör aktiviteten när ni går förbi en sjö, bäck, hav eller annat passande vattendrag!

Här kommer en aktivitet från Barnens tankesmedja Challenge som är ett koncept 
som har tagits fram av Diakonia, Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ung-
dom. Barnens tankesmedja Challenge består av olika utmaningar där ledare och 
barn får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden. Forza vatten är en 
av utmaningarna!

Forza* vatten är en vattenstafett där ni ska bunkra så mycket vatten ni kan i ert 
lag. Men förutsättningarna för lagen är olika, vilket ska visa på att alla människor 
faktiskt inte har samma tillgång till rent vatten.  

*Forza är italienska och betyder kraft.

Ni behöver: 
två hinkar eller burkar, tio kåsor, skedar, en disksvamp och/eller andra likande red-
skap. 

Så här går utmaningen till:
Dela in gruppen i två lag. Ett med få deltagare och ett med många. Laget med få 
deltagare kan till exempel bestå av vuxna och det andra laget av barn. Tanken med 
lagen är att det ska vara stor skillnad och lite orättvist. Laget med få deltagare får 
bättre förutsättningar för att bunkra vatten, i detta fall 9 kåsor. Laget med f lest 
deltagare får istället sämre förutsättningar i form av en kåsa och andra kluriga red-
skap (disksvamp, skedar eller liknande). Båda lagen har en varsin hink som de ska 
fylla med vatten från det närmaste vattendraget. Lagen ska sedan transportera vat-
ten från vattendraget till sin hink och det lag som lyckas fylla sin hink först vinner. 



 

Forza vatten - reflektion

Bön
Gud, du som har skapat allt, du som slösar med din kärlek
och häller den över oss, styrk oss i vårt engagemang
för vattnet på planeten jorden. Hjälp oss att
bli vattenbevarare och vattenbeskyddare. 
Amen.

Reflektion 
Vatten är och har alltid varit helt avgörande för att vi människor ska kunna över-
leva. Det släcker vår törst, vi kan tvätta oss och det vi odlar kan växa så att vi får 
mat på bordet. Och tänk dig bara nu under coronapandemin när det har varit så 
viktigt att tvätta händerna. Hur tvättar man ens sina händer om man inte har 
tillgång till rent vatten? (låt barnen svara) I skapelseberättelsen i Bibeln (1:a Mo-
sebok) kan vi läsa om när Gud skapade världen. Vattnet var bland det första Gud 
skapade. Bara ljuset och himlen fanns innan vattnet. Ett av FN:s globala mål som 
världen har kommit överens om handlar om att alla ska ha tillgång till rent vat-
ten. För utan vatten klarar vi oss inte. 

FN:s globala mål
Världens presidenter, kungligheter och ledare har endast om 17 mål som handlar 
om hållbar utveckling. Agenda 2030 som FN:s globala mål också kallas finns till 
för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa kli-
matkrisen. 

Reflektionsfrågor
Vem tror du har skapat vattnet? Vem har rätt att bestämma över alla hav, sjöar, 
f loder, bäckar tror du? Vad är ett kretslopp? Har vi samma vatten idag som på 
dinosauriernas tid? Vad kan vi göra för att ta vara på och spara vatten i vår närhet 
men också runt om i världen? 

Exempel på svar: Duscha kortare, spola inte i kranen i onödan, vädra kläder och tvätta kläder 
mer sällan, köp kläder från second hand (vet ni att det går åt ca tio tusen liter vatten till att 
tillverka ett par jeans?)

Ni kan läsa mer och testa f ler utmaningar från Barnens tankesmedja Challenge på 
www.barnenstankesmedja.se  

 



4. Att odla i en öken
Det här är en berättelse från ett av Diakonias projket. Börja med att läsa berättelsen och sedan 
reflektionen. 

Nimco Mahmoud är en mamma som inte alltid 
har haft mat att ge till sina barn. Hon bor i ett om-
råde där det finns torka, sandstormar och insek-
ter som äter upp det hon odlar. Men nu, med nya 
smarta växthus från Diakonias växthusprojekt, 
behöver Nimcos barn inte längre vara hungriga.

– Jag kämpade för att få mat för att mina barn och 
resten av min familj skulle kunna bli mätta. Men 
i växthuset kan jag odla mat, bland annat tomater 
som är svåra att odla här. En del av det jag odlar 
säljer jag i större städer för att få pengar till andra 
nödvändiga saker, berättar Nimco Mahmoud.

Nimco bor i den lilla byn Cuun i Somalia. Här lever många människor i fattigdom, 
de f lesta faktiskt. Det är ett land där det varit krig och där naturkatastrofer händer. 
Varje år kommer torkan med sina sandstormar som gör det jättesvårt att odla. Och 
nästan alla som bor här odlar mat för att överleva. Men här bygger Diakonia till-
sammans med invånarna växthus av nät. Nätet gör att växthusen tål vinden bättre, 
samtidigt som de håller borta insekter. Och man använder ett speciellt sätt att vatt-
na som heter droppbevattning. Det gör att det inte går åt lika mycket vatten som när 
man vattnat som vanligt.

En viktig del av projektet är att lära de som bor i byn hur man odlar klimatsmart. 
Deltagarna får lära sig om rotbevattning och naturgödsel. I växthusen använder man 
droppbevattning, det speciella sättet att vattna. Det gör att fukten stannar kvar och 
att det går att odla fast marken brukar vara torr. Det är jättebra för just här finns 
det inte så mycket vatten. 

Klimatförändringarna gör att de torra perioderna pågår längre än de gjorde förut. 
Det går inte som hemma i Sverige att vrida om kranen och så kommer det massa 
vatten automatiskt.

Att odla i en öken - reflektion 

Har du varit riktigt hungrig någon gång? Sådär så det gör ont i magen och man kän-
ner sig trött och kanske till och med lite arg? Det är ingen rolig känsla. För Nimcos 
barn är det inte så längre, tack vare den hjälp de har fått från Diakonias växthuspro-
jekt.

Har du odlat något någon gång? Då vet du att det behövs bra jord med näring i, 
lagom mycket sol och lagom mycket vatten. Det är inte helt lätt att odla. Särskilt när 
klimatet ändras. 

Nimco Mahmoud, Somalia



De som kan mycket om klimatförändringar säger att det påverkar jorden på massa 
olika sätt. Ett sätt är att det på vissa platser, som i Somalia, blir vanligare med tor-
ka. Då behöver man odla på nya sätt för att kunna få mat. 

Ett stort problem i Sverige är att vi slänger mycket mat. Kan du komma på något 
sätt som vi kan minska hur mycket mat som slängs bort? Och vad skulle du vilja 
odla om du hade ett växthus som det Nimco har? 

Läs mer om växthusprojektet på www.diakonia.se

5. Dominoeffekten 
Här kommer en aktivitet från Barnens tankesmedja Challenge som är ett koncept 
som har tagits fram av Diakonia, Equmenia och Svenska Alliansmissionens Ung-
dom. Barnens tankesmedja Challenge består av olika utmaningar där ledare och 
barn får tänka, tävla och prata om rättvisa, tro och framtiden. Dominoeffekten 
är en av utmaningarna! 

Dominoeffekten handlar om att vi människor hör ihop. Vad vi gör påverkar andra, 
precis som dominobrickorna i ett dominospel. Tillsammans är vi del av en och sam-
ma kropp och tillsammans kan vi göra världen bättre. Vem vet, allt kanske börjar 
med ert storslagna bygge?! 

Så här går utmaningen till: 
Beroende på din grupps förutsättningar kan ni välja att dela in gruppen i mindre 
grupper om 2–3 personer eller låta alla i gruppen bygga tillsammans. Kan ni bygga 
ett domino av material ni hittar i skogen och har med er? Till exempel vedträn, 
pinnar, böcker. Bestäm hur lång tid ni har på er att samla ihop saker att bygga 
dominot av och under hur lång tid ni får bygga. Exempelvis 5 minuters materia-
linsamling och 15 minuters byggtid. Bygger ni f lera dominon kan ni turas om att 
visa upp era dominoeffekter för varandra och rösta om vilket som föll snyggast. För 
att göra uppdraget ännu klurigare kan ni sätta en gräns för hur många gånger som 
dominot får testas innan ni visar upp resultatet för varandra.

Dominoeffekten - reflektion

Har ni haft skoskav någon gång? (Låt barnen svara) Var det krångligt eller lätt att 
gå med skor på sig när ni hade skoskav? (Låt barnen svara)
Oftast så räcker det med ett litet, litet sår på foten för att det ska bli krångligt att 
gå. Trots att resten av foten och benet mår bra. I Bibeln i 1 Korinthierbrevet (12:26) 
så står det att alla kroppsdelar i kroppen hör ihop. Att alla delar behövs för att 
kroppen ska må bra och fungera. Och när en kroppsdel mår dåligt och lider, så 
lider resten av kroppen också. Och Paulus, som har skrivit det där Korinthierbrevet, 
säger att så är det med alla oss människor också! Vi hör ihop! Men det finns många 
människor som säger tvärtom. Att vi mest ska tänka på de som finns nära oss, de 
som bor i samma land. Att det inte är vårt ansvar att människor i ett land långt 
bort råkar ut för krig eller naturkatastrofer.



Men när världens presidenter, kungligheter och ledare enades om något som 
heter FN:s globala mål så tänkte de i samma banor som i Bibeln. De förstod att vi 
alla hör ihop och att alla behövs om vi ska lyckas nå de här viktiga målen. Därför 
handlar det sista målet i Agenda 2030, mål 17, om globalt partnerskap, det vill 
säga varje människa måste hjälpa till. För det är ju så att vi alla behövs här på 
jorden. Vi hör ihop. Och vi behöver kunna samarbeta med varandra. Tänk vad 
mycket längre tid det hade tagit att bygga den här dominoeffekten om vi inte 
hade gjort det tillsammans! Och precis som alla delar i vårt domino påverkade 
varandra så att det föll så där snyggt som vi tänkte. Så kan vi tillsammans påverka 
världen.

Reflektionsfrågor 
Hur kan vi liksom vår dominoeffekt ha en god påverkan på vår jord och vår värld? 
Kan vi börja här och nu? 

Tips på saker att göra: 

• Säga hej till alla vi möter 
• Plocka skräp
• Dela med oss av vår matsäck
• Måla plakat och demonstrera med Fridays for future och lägga upp på sociala 

medier (tips är måla på vanliga papper så att de är lätta att ta med i ryggsäck-
en) 

• Skriva brev till statsministern 
• Prata med vuxna och lära dom vad vi barn tycker är viktigt med klimatet och 

miljön

Ni kan läsa mer och testa f ler utmaningar från Barnens Tankesmedja Challenge 
på www.barnenstankesmedja.se  

6. Avslutningsbön
Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.
Amen


