Hitta på Klosterleden
Klosterleden mellan Alvastra och Vadstena är markerad i terrängen med stolpar.
Vissa delar följer Östgötaleden. Från Stocklycke till Borghamn kan man gå Östgötaleden som är markerad med orange färg.
På Pilgrimscentrums hemsida finns kartor, vägbeskrivningar och tips om övernattning m.m. att ladda ner och skriva ut.

Avstånd
Alvastra - Heliga Hjärtas Kloster - Borghamn 18 km
Alvastra - Heliga Hjärtas Kloster - Rogslösa 20 km
Stocklycke - Heliga Hjärtas Kloster - Borghamn 14 km
Stocklycke - Heliga Hjärtas Kloster - Rogslösa 16 km
Borghamn - Nässja - Vadstena 23 km
Borghamn - Örberga - St Ullevi - Vadstena 19 km
Rogslösa - Nässja - Vadstena 20 km
Rogslösa - Örberga - St Ullevi - Vadstena 16 km

Länkar
www.pilgrimscentrum.se
www.vadstenaochdalsforsamlingar.se
www.birgittaskloster.se
www.ostgotatrafiken.se

www.svenskaturistforeningen.se
Ekopark Omberg:
www.sveaskog.se
www.takern.se

Bed på Klosterleden
I Pilgrimscentrums bokshop, som också är tillgänglig på hemsidan, finns bland
mycken annan andlig litteratur Pilgrimens tidegärd. Den är liten och lätt att ha
med sig och innehåller böner för hela dagen, bibeltexter och meditationer.
Herre visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den!
Den heliga Birgittas bön

Pilgrimscentrum Vadstena
www.pilgrimscentrum.se
Tel 0143 105 71

Klosterleden
PILGRIMSCENTRUM
Vadstena

Alvastra - Vadstena

Välkommen att vandra på Klosterleden från Alvastra kloster till Vadstena!
Du får vandra över östgötarnas heliga berg Omberg, beundra utsikten över Vättern,
besöka Heliga Hjärtas Kloster, vandra över östgötaslätten och komma fram till pilgrimsmålet Klosterkyrkan i Vadstena. Du kan övernatta i något av STF:s vandrarhem i Stocklycke, Borghamn och Vadstena eller på Pilgrimscentrum i Vadstena.
Klosterleden, som sträcker sig från Kolmården i norr och från Alvastra i söder
till Vadstena, har fått sitt namn av att den passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner. Den här foldern ger översiktlig information om delen Alvastra Vadstena. Mer detaljerad information med kartor och tips för övernattning m.m.
finns på Pilgrimscentrums hemsida www.pilgrimscentrum.se.

Pilgrimsvandringens början
Du kan börja din vandring vid Alvastra
kloster. Klostret grundlades 1143. Munkar
från det franska klostret Clairvaux sändes
till Norden där de också grundade klostren
i Varnhem i Västergötland och Nydala i
Småland. Alvastra kloster används i dag
vid många tillfällen som ett kyrkorum,
öppet mot himlen. Här kan man be och
känna Guds närvaro precis som när valven
var spända över murarna.

Alvastra kloster

Rastplatser på vägen
Från Alvastra går Klosterleden genom bokskog och sedan upp för Omberg till
Hjässan där du kan pusta ut med en vidunderlig utsikt över Vättern, Tåkern och
slättlandskapet ända ner mot Smålands skogar. Leden går sedan utför mot Stocklycke med vandrarhem och café som är öppet under högsäsong. Från Stocklycke
följer du Östgötaledens orange markering ner till Vättern vid Älvarums udde, där
det går bra att ta sig ett svalkande dopp.
Leden för dig till Västra väggar med den branta förkastningsbranten högt över
Vättern med vid horisont och utsikt till Västergötland. Därifrån kan du gå Östgötaleden direkt till Borghamn eller gå över berget till Mariadöttrarna i Heliga
Hjärtas Kloster.

I Heliga Hjärtas Kloster kan du delta i
mässa eller tidebön.Och en stund i stillhet möta dig själv, få tillfälle att 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 kan sedan välja vägen till Rogslösa
kyrka med den vackra och berömda
Rogslösadörren eller vandra ner till
Borghamn där det finns ett vandrarhem.

Klosterleden Alvastra - Vadstena

I Heliga Hjärtas Kloster är Du
välkommen att delta i mässa eller tidebön.
Några bönetider ser Du här.

Nässja

Mässa kl. 8.15 Söndagar högmässa kl. 8.00

Vadstena

Ters kl. 9.00 Söndagar 10 min efter
högmässan.
Sext ca kl 12.55

PILGRIMSCENTRUM
Vadstena

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.

St. Ullevi
Örberga

Från Borghamn eller Roslösa går
Klosterleden förbi Örberga kyrka där
den heliga Birgitta lär ha rastat på sina vandringar mellan Alvastra och Vadstena.
Efter Örberga kan du välja en kortare väg mot Vadstena över St. Ullevi eller gå
förbi Nässja kyrka där Pilgrimscentrum har sitt eremitage.

Den heliga Birgitta

Vid målet för pilgrimsvandringen
Du blir mottagen i Vadstena med en framkomstbön om du i förväg meddelar
Pilgrimscentrum din ankomst. Du får då också ett pilgrimscertifikat som visar att
du har vandrat Klosterleden.

Borghamn

Rogslösa

När du kommer fram till Vadstena har du nått målet för denna vandring. Du kan
avsluta vandringen i Klosterkyrkan, där den heliga Birgittas relikskrin finns eller
i S:ta Birgittas kyrka i Birgittasystrarnas kloster Pax Mariae.
Sedan fortsätter du din pilgrimsvandring i livet mot nya upptäckter och nya mål,
med nya erfarenheter.

Västra väggar

Hjässan

Glasmålning i Heliga
Hjärtas Kloster

Stocklycke STF

Heliga Hjärtas Kloster vid Omberg

Alvastra kloster
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