
Rapport från månadsmötet den 4 november 2021 

Föreningens ordförande Ole Granholm hälsade välkommen till säsongens tredje och sista 

månadsträff. Speciellt riktade han sig till dagens gäst Margita Lukkarinen. Margita är 

ersättare i Vi Norrifråns styrelse och har motsvarande vakans i SPF Österbottens styrelse. 

Margita är en aktiv person med många järn i elden. Hon är engagerad i utvecklandet av 

servicen för de äldre och sitter ordförande i De gamlas hem/Hejm och deltar i den 

omkringliggande verksamheten.  

I senaste kommunalval valdes hon till medlem i Karleby stadsfullmäktige och är ordförande i 

SFF:s fullmäktigegrupp. Det betyder att hon har en central roll när det gäller stadens 

utveckling och förvaltning. Samtidigt innebär det att vi får direkt information om saker som 

kan vara till nytta för vår verksamhet. 

Men det var inte kommunalpolitik som dagens föredragshållare skulle informera oss om. 

Hon tog oss med på en intressant pilgrimsvandring som hon företog tillsammans med sin 

syster och två andra likasinnade damer i början av september. Hennes anförande hade 

rubriken ”På väg mot Santiago de Compostela”.  

Jacobsvägen Camino Frances är en betydelsefull pilgrimsled till katedralen i Santiago där 

man tror att aposteln Jakob den äldre är begravd. Pilgrimsleden har funnits i över 1000 år. 

Man trodde att den var en av de tre leder där man kunde få förlåtelse för sina synder. Den 

andra gick via Francigena till Rom och den tredje till Jerusalem. Augustiner munkar 



upprätthöll härbärgen, man bodde även i kloster och kyrkor. Många olika vägar gick till målet 

och man navigerade med solens, månens, stjärnornas och kyrkornas hjälp. 

-Vår vandring gick från ST JEAN PIED DE PORT i Frankrike till Burgos i Spanien. Totalsträcken 

var 287 km, men själva gick vi 227 km. Vandringen gick genom små byar med några hus, 

butik, hotell, bar och apotek. Men också genom stora städer som Pampaloma, med 200 000 

invånare, Longrono med 155 000 och Burgos med 180 000 invånare. 

-Det var folktomt i bergen och på slätterna, men när vi träffade folk var de vänliga. 

Vilka motiv kan man ha för att göra en pilgrimsvandring? Få nya erfarenheter och 

upplevelser, pröva sina gränser, möta sig själv, finna sina andliga styrkor, bearbeta sorg och 

förluster, lösa problem eller hoppa av ekorrhjulet. 

Viktigt vara väl förberedd 

Man skall vara väl förberedd inför vandringen. Det betyder att man skall ha god kondition, 

ha lämplig utrustning, bra skor, bra ryggsäck, lätt packning och stavar. Man skall boka 

biljetter och de första övernattningarna, läsa bloggar och vara mentalt förberedd, framhöll 

Margita. 

Skall man resa ensam eller i sällskap? Du är aldrig ensam på din vandring, det är tryggt att 

vandra och alla gör sin egen resa. Det är inte sträckan utan farten som knäcker en. Ha inte 

bråttom och glöm inte att se bakåt, påpekade hon. 

Hur var det med boendet? Det var en utmaning. Alla kommunala härbärgen var stängda, 

men privata höll öppet. Orisson och Roncevalles var egentliga härbärgen, resten var små 

familjehotell, apartments och Hostel. Det var mycket bra standard på de flesta och det bjöds 

på pilgrimsmeny i restaurangerna.  

Margita Lukkarinen säger att pilgrimens sju välsignelser utgörs av långsamhet, tystnad, 

enkelhet, frihet, delande, andlighet och bekymmerslöshet. Långsamhet innebär att du har 

tid att stanna upp, kan vandra i egen takt, du får göra din egen resa, du har all tid i världen, 

du noterar inte längre stegen du tar, ryggsäcken känns inte tung, tiden saknar betydelse och 

du får distans till livet.  

På sin Facebooksida skriver hon: ”Något besvikna över 

att inte kunna vandra de två sista etapperna till Burgos 

stiger vi på bussen tillsammans med en stor skara 

medvandrare. Inte en chans att få övernattning i de små 

byarna längs vägen. Glad att jag igår vandrade från 

Najera till Belorado, först regn, sedan solsken. Nu blir 

det att utforska Burgos innan vi styr mot Madrid och sen 

Helsingfors”. 

 

 



Vid månadsträffen medverkade Pensionärskören Vi Norrifrån med John Storbacka som 

dirigent. Vid pianot Kenneth Ågren.  

 

I lotteriet vanns huvudvinsten av 

Aila Wickström. Ordföranden 

avslutade mötet och tackade alla 

som mött upp. Samtidigt hälsade 

han alla välkomna till julfesten som 

är aviserad till den 16 december kl. 

13.00. Då kommer årets Lucia på 

besök. 

Ole Granholm 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Man kan vandra ensam eller i grupp. Det senare gjorde f.v. Helvi Riihimäki, Margita 

Lukkarinen, Lenita Laakso och Helka Linna. (Privat)           

Bild 2. Margita Lukkarinen berättade initierat om sin pilgrimsvandring vid månadsträffen 4 

november. (OG) 

Bild 3. Aila Wickström hade tur och tog hem vinstkorgen i lotteriet. Den överräcktes av Atle 

Granqvist. (OG) 

   

 

 

 

 

 

 

 


