Pilgrimens nyckelord
Frihet
Att jag vill ha möjligheten att påverka och förändra påminner mig om min grundläggande frihet – den frihet
jag faktiskt har.
Enkelhet
Kanske kan jag upptäcka att en enkel livsstil underlättar
för mig att gå i den riktning jag väljer för min livsvandring. Och det är ju bra om det också bidrar till att andra
människor helt enkelt kan leva.
Långsamhet
Ett sädesfält behöver sin tid från sådd till mognad. Vi
människor behöver också tid att vara, växa, mogna. Var
och en måste få ta sin tid.
Tystnad
Tystnaden ger mig vila. Tystnaden kan hjälpa mig att finna och hålla fast vid riktningen i min livsvandring.
Bekymmerslöshet
Om jag med full uppmärksamhet ser mer till det jag får
än till det som fattas mig kanske jag kan känna en tillit
växa i mig.

Pilgrimens väg

Pilgrimsvandra till Granby kapell
Vid Granby backe kan pilgrimen på väg till Vadstena se Klosterkyrkan
framför sig. Av tradition tar då pilgrimen i vördnad av sig skorna och
vandrar barfota in till staden.
Det ursprungliga kapellet i Granby byggdes på 1400-talet av Mårten
Skinnares far. Granby blev en rastplats som pilgrimer fram till mitten av
1500-talet använde under färden till Klosterkyrkan i Vadstena.
I slutet av 1990-talet lät Pilgrimscentrum genom Gunnar Grantinger
renovera en jordkällare till ett kapell. Det nya kyrkorummet invigdes
1999. Tyvärr glömdes det bort och förföll.
När Magnus och Inger Reimhagen flyttade till Granby 2015 renoverade
de jordkällaren/kapellet som återinvigdes den 21 juni 2017.
För en pilgrim som besöker Vadstena kan en vandring till kapellet i
Granby vara en lämplig halvdagstur på Östgötaslätten. Om man har god
tid på sig och vill vandra hela dagen kan man förlänga vandringen till
Aska och Hagebyhöga kyrka.
Den här guideboken visar dig vägen och ger dig uppslag till reflektioner och inbjuder till stillhet i bön.

Förberedelsen
Jag packar min ryggsäck. Kanske är glädjen ett bra ord
för det som väcks i mig.
Uppbrottet
Uppbrottet sker i det stora och i det lilla hela tiden. Jag
lämnar det gamla och går mot det nya.
Vandringen
Ibland tar det emot att gå. Jag erfar att jag är en kropp.
Jag känner mig levande på olika sätt.
Vägen
Någon har skapat den väg jag går på och några har gått
före. Jag själv är en del av andras väg. Det spelar verkligen stor roll hur min väg ser ut, vilka människor jag möter, vilka tankar som väcks i mig.
Målet
Dagens slut, eller kanske kyrkan jag nått, får vara en bekräftelse för mig att målet finns, att det är nåbart och öppet för mig. Vad var det jag gav mig iväg för att söka? Jag
tänker tillbaka på min dag – och jag tänker framåt.

Delande
Vi delar luften vi andas, marken vi står på, tiden, vattnet
på jorden och i våra kroppar, utsikten, fågelsången …
Delandet helar och läker, öppnar för gemenskap, tillit och
ansvar.
Andlighet
Ger jag min andliga sida tid, form och innehåll blir jag helare, får kraft och hjälp att gå i kärlekens inriktning på min
livsvandring.

Upptäckten
Varje ny dag, varje stund, varje ny sträcka på min livsvandring - det är en upptäckt. Jag är någon. Jag vill något. Något ligger framför mig.
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Fortsatta upptäckter
Detta är inte allt. Jag vill något mer. Det finns mer att
upptäcka. I morgon är en ny dag, en ny sträcka på min
livsvandring.
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