Hitta på Marialeden
Lämpliga platser att börja pilgrimsvandringen på Marialeden är STF vandrarhem i Borghamn, Heliga Hjärtas Kloster och Ombergsliden. Där finns det gott om
parkeringsplatser. Följande vägbeskrivning börjar i Borghamn.
Från vandrarhemmet går du till affären i Borghamn, där du tar till höger och följer
markeringen på Klosterleden. Vid Heliga Hjärtas Kloster går Klosterleden upp på
Omberg. Efter stugan vid Svartsvall går du några hundra meter och följer sedan
Klosterleden till höger. När du kommer fram till asfaltsvägen går du till höger ett
par hundra meter till Västra väggar. Där går Östgötaleden som du nu skall följa
(orange markering på träd och stolpar) upp i skogen vid parkeringsplatsen med en
skylt mot Ommaborgen. Från Borghamn till Heliga Hjärtas Kloster är det grusväg.
Från klostret är det nästan bara skogsstigar hela vägen till Borghamn.
Vill man vandra en timme till kan du efter Svartsvall följa stigen rakt fram, gå ned
till höger enligt vägvisare till Hälle källor och sedan asfaltvägen mot Västra väggar
enligt den gula markeringen på kartan. Sträckan är ca 4 km.

Bed på Marialeden
Fader,
låt mig aldrig glömma
att jag är ditt barn,
avbild av din Son,
full av din Ande.
Giv att jag älskar dig
över allting och i allting
och att envar som ser mig,
ser Kristus i mig.
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Ombergs ekopark

Välkommen att pilgrimsvandra på Marialeden i Ombergs ekopark!
Du får vandra i Guds skapelse så som den är oss given vid Vättern, Omberg och
den bördiga Östgötaslätten.
Du får vandra förbi eller rent av ringa på och besöka Mariadöttrarna i deras Heliga
Hjärtas Kloster. Där kan du delta i mässa eller tidebön. Och en stund i stillhet
möta dig själv, lyssna inåt. Kanske inspireras av de vackra glasmålningarna och
den miljö Mariadöttrarna skapat, där mötet med Kristus i det avskilda rummet i
hjärtat är det centrala.
Du får vandra upp på berget Omberg. Överallt på jorden finns det heliga berg.
Att komma upp på ett berg kan ge oss en känsla av att komma närmare det höga,
det heliga. Kanske får vi också en förnimmelse av överblick över våra egna liv.
Vid Västra väggar kan du högt över
Vätterns vattenyta se långt, se konturerna av Västergötland. Och kanske ana
något av skapelsens storhet, den ständigt
pågående skapelsen, där du som människa har en uppgift.
I Borghamn möts land och vatten på
ett sätt som vi människor har nytta av.
Hamnen är nu en fiske- och gästhamn.
Sedan medeltiden har kalksten brutits

Maria Moder,
forma i mig Jesu hjärta.
Bön i Heliga Hjärtas Kloster

Marialeden

Heliga Hjärtas Kloster
Bebådelsen. Glasmålning i Sankta
Marias kyrka i Heliga Hjärtas Kloster
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Tel 0143 105 71

nedanför Omberg vid Borghamn.
Klosterkyrkan i Vadstena byggdes i
slutet av 1300 talet och början av 1400 talet av kalksten därifrån. Nu finns i
Borghamn affär och vandrarhem.
Hamnen i Borghamn

Ombergs ekopark

Vill du vandra ytterligare ca 3 km kan du efter Svartsvall
följa de gula ringarna på kartan till Hälle källor och sedan
ta asfaltvägen till höger mot Västra väggar.

Västra väggar – Borghamn, 4 km, 50 minuter

Heliga Hjärtas Kloster – Västra väggar 3 km, 45 minuter

Borghamn – Heliga Hjärtas kloster 4 km, 50 minuter

Marialeden är markerad med röda ringar på kartan.
Den är ca 11 km fördelat på sträckorna:
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Riksväg 50

Heliga Hjärtas Kloster
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I Heliga Hjärtas Kloster är Du välkommen att delta i
mässa eller tidebön. Några bönetider ser Du här.
Mässa kl. 7.30 Söndagar högmässa kl. 8.00
Ters
kl. 9.00 Söndagar 10 min efter högmässan.
Sext ca kl 12.55
Vesper kl 17.00
Ring gärna på dörrklockan på porten till kyrkan 10 min.
före bönen. Vanligen beds vid dessa tider. Vill Du vara
säker på tiden får Du gärna ringa systrarna och fråga, tel
0143 - 210 20.
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