Guider till Klosterleden
Kolmården - Linköping
I denna pdf finns kartor, vägbeskrivningar, böner, meditationer för vandring på Klosterleden från Kolmården till Linköping. På Pilgrimscentrums
hemsida finns dessutom pdf-filer för varje delsträcka.

Linköping - Vadstena
Klosterleden mellan Linköping och Vadstena är gemensam med Birgittaleden. Guideboken Birgittaleden finns att köpa på Pilgrimscentrum i Vadstena och i Linköpings domkyrka. Sträckan finns också i nedladdningsbar pdf på www.pilgrimscentrum.se/pilgrimsvandring/vandringsleder/
birgittaleden.

Alvastra - Vadstena
Guidebok för sträckan finns att köpa på Pilgrimscentrum i Vadstena. Nedladdningsbar pdf finns på www.pilgrimscentrum.se/pilgrimsvandring/
vandringsleder/klosterleden
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Klosterleden 2015
Klosterleden invigdes 1998. En
pilgrimsled från Kolmården med
Ödekyrkan och Kolmårdens djurpark som startpunkter i nord-öst
och Alvastra kloster som utgångspunkt i söder med Vadstena som
mål. Klosterleden sträcker sig från
Östersjön till Vättern och går över
25 mil.
Namnet Klosterleden kommer
sig av att pilgrimsleden passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner. Östergötland var
under medeltiden Sveriges mest
klostertäta område. Här byggdes våra första kloster, Vreta och
Alvastra.
I nutid finns två verksamma kloster på Klosterleden, S:ta Birgittas
abbedi Pax Mariae i Vadstena och
Heliga Hjärtas kloster vid Omberg.
Klosterleden planerades med tanke att pilgrimen skulle:
1 besöka platser med klostertraditioner
2 besöka kyrkor
3 övernatta i grupp och enskilt i
församlings-hemmen
4 finna vägen med hjälp av stolpar
försedda med pilar.
En guidebok om Klosterleden
gavs ut 2008 med en reviderad
upplaga 2010. Den innehöll kartor,
vägbeskrivningar, tips om övernattning, böner och meditationer.
Med tiden har det visat sig svårt
att övernatta i församlingshemmen
på grund av församlingarnas omorganisationer och nya larmsystem.

Pilgrimscentrum har också svårt
att hålla märkningen av leden aktuell. De sträckor där leden går på
stigar genom skogar och över åker
och äng, för att ge vandraren omväxling och naturupplevelser, är
känsliga för förändringar på grund
av stormar, igenväxning och ändrad användning av skog och åkermark.
Av dessa skäl har Pilgrimscentrum gjort följande ändringar av
Klosterleden:
1 Klosterleden går endast på allmänna vägar. Undantag Marmorstigen i Kolmården och på Omberg.
2 Markeringen med stolpar upphör Kolmården - Linköping. Viss
uppdaterad markering kvarstår
tillsvidare. Aktuella kartor läggs
ut på Pilgrimscentrums hemsida.
Alvastra - Vadstena kommer markeringen att kvarstå hela sträckan.
3 Sträckan Vreta kloster - Västerlösa - Skänninge - Vadstena läggs
ner. I stället går Klosterleden samma väg som Birgittaleden över Vreta kloster - Borensberg - Motala Vadstena. Längs Birgittaleden finns
många möjligheter att övernatta på
vandrarhem, pensionat och hotell.
Se guideboken om Birgittaleden.
Klosterleden sträckning finner du
i de guideböcker och pdf-filer som
redovisas på nästa sida.
Välkommen att vandra på nya
Klosterleden till Vadstena!
Pax et bonum!
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Kolmården Kvarsebo Vildmarkshotellet

Distans: 13,6 km
Startpunkt: Kvarsebo kyrka
Resa hit: Med buss, Östgötatrafiken.

meter bort vägvisaren som pekar
till höger upp mot Sörmlandsleden
där du följer orange markering. Vid
Brytsebo (se kartan) rekommenderas du gå till höger upp till bilvägen där du går till vänster.

Framkomlighet: Den med röda
ringar markerade vägsträckan går
på asfalterad väg (70 och 90 km/
tim) med ibland mycket trafik. Använd reflexväst! Den med blå ringar markerade sträckningen går på
Sörmlandsleden som i naturen är
märkt med oranga ringar på träd
och stenar. Släpp inte kontakten
med en markering förrän du ser en
ny. Sörmlandsleden är här relativt
svårframkomlig. Den går i branterna på stenig mark med mycket rötter. Sörmlandsleden efter Brytsebo
är mycket brant och kan gärna undvikas vid pilgrimsvandring.

Framme vid Kolmårdens djurpark
följer du vägvisarna mot Vildmarkshotellet.

Vägbeskrivning: Från Kvarsebo
kyrka går du till höger ner mot Fiskehamnen, går där till höger och
följer sedan vägen längs med stranden. Vägen går upp genom bebyggelse och ner till ett varv. Följ sedan
vägen till ett T-kors.
Om du vill gå asfaltsvägen (röda
cirklar) gå till höger på Säterholmsvägen. Du kommer till ett T-kors
och går där till vänster mot Norrköping och Djurparken Zoo.
Om du vill gå på Sörmlandsleden
(blå cirklar) ta till vänster på Säterholmsvägen, följ den ner till färjeläget, gå till höger förbi Café Säterdalen och du finner några hundra
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Kolmården
Vildmarkshotellet Krokek - Åby

Distans: 21 km.
Startpunkt: Vildmarkshotellet
vid Kolmårdens djurpark.
Resa hit: Med bil från E4, avfart
mot Kolmårdens djurpark. Med
buss Östgötatrafiken.

Morgonbön
Må jag möta Gud var jag än går, i varje
människa och i djupet av mitt hjärta.

Framkomlighet: Endast för vandrare fram till Marmorbruket på
grund av brant skogsstig. Däreftergrusväg och asfalt lätt framkomlig
med cykel.

Meditation
Du sade att du såg himlen i dag!
Minns du vilken färg?

Bo Setterlind

Middagsbön
En gammal legend berättar att en
ängel efter himmelsfärden frågade
Jesus: »Hur skall det gå med ditt
rike på jorden? Vilka planer har du
för framtiden?«
Kristus pekade på de elva lärjungarna, som efter himmelsfärden
var på väg hem igen, och han sade:
»Jag har ju mina lärjungar.«
Men ängeln var inte nöjd. »Men
om dina lärjungar sviker – vad händer då? Har du ingen plan?« frågade han.
Kristus svarade: »Nej, jag har ingen annan plan.«
Påminn mig Gud
om att du älskar mig
Och att du behöver mig!

Vägbeskrivning:
Klosterleden
börjar bakom Vildmarkshotellet.
Den går på Marmorstigen ner till
Bråviken. Följ skyltarna till Marmorstigen. Brunorange markering
på träden. Nere vid stranden går
du ner till bryggan och sedan längs
strandlinjen åt höger förbi Marmorbruket och brukslängorna, följer
vägen upp i den långa backen
som svänger mot höger. När du
kommit upp till fabriken (Henning
Jansson Emballage) kan du gå rakt
fram till utsiktsplatsen »Tittut« över
Bråviken och Norrköpingstrakten.
Eller också tar du tvärt till vänster
och när du passerat Duvbergsvägen
tar du strner på gång- och cykelvägenax till vänster och passerarFridsäters trädgård. Du fortsätter och
kommer så småningom till vägvisaren Krokeks kyrka och går i den
riktning den pekar. Vid Orrekullavägen går du till vänster och kommer fram till Krokeks kyrka.

Framkomstbön
Tack för att du vakar över mig, också
under dygnets mörka timmar. Tack för
dagen som nu går till vila. Tack för de
gåvor jag idag fått ta emot. Må jag ge
denna dag tillbaka till dig, min Gud.
Må min vilja förenas med din.

Se vidare kartor, vägbeskrivning,
böner och övrig information på sidorna 16 till 19.
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Kolmårdens station

Krokeks kyrka

Kolmården
Ödekyrkan - Krokek Åby

Distans

Ödekyrkan - Åby 23 km

Ödekyrkan - Krokeks kyrka 6 km
Krokeks kyrka - Getå 7 km
Getå - Åby 10 km
Resa hit: Med bil från E4, avfart
trafikplats Strömsfors mot Kolmårdens djurpark-zoo. Med buss
(Östgötatrafiken) eller tåg till
Kolmårdens station, markerad med
blå ring på kartan.
Framkomlighet: Asfalt. Sträckan
Torskär - Getå har en mycket smal
vägren och är hårt trafikerad.
Använd reflexväst! Sträckan lätt
framkomlig med cykel.

Åby

Ödekyrkan

Ättetorpskyrkan
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Vägbeskrivning: Från Krokeks
ödekyrka och klosterruin går du
mot Krokek enligt vägvisaren Tegelhagen 2. Vid vägvisaren Krokek
1 går du rakt fram och följer skylten
Kolmården 3. Vid Orrekullavägen
går du till höger och kommer fram
till Krokeks kyrka.
Vid Krokeks kyrka går du till höger och följer Rosslavägen fram till
Sjöviksvägen där du går till höger.
Vid Torsvägen gå till vänster mot
Anstalten Kolmården som efter ett
tag går över järnvägen. Du följer
stora vägen genom anstaltsområdet
och kommer så småningom fram till
»gamla E4« som du följer till vänster nerför backen till vägen som
går längs med Bråvikens strand. Gå
till höger fram till Getå. Vid vägvisaren Algutsbo gå till höger och följ
vägen (se kartan) till Åby. När du
kommer in i Åby, passerat Folkets
Hus och brandstationen tar du till
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vänster på Katrineholmsvägen ner
till Åby centrum.Vid Ättetorpsvägen kan du gå till höger upp till Ättetorpskyrkan.
Krokeks Ödekyrka och klosterruin ligger cirka 5 km norr om
Krokek. Här börjar Klosterleden
från norr.
Klostret var ett franciskankonvent som etablerades mellan 1420
och 1440. Klostret stängdes på
1540-talet.
Här passerade många resande
och för munkarna blev det en viktig uppgift och inkomstkälla att ge
mat och husrum åt dem. Färdvägen
över Kolmården och förbi denna
plats var en del av Kungens väg,
Eriksgatan.
År 2005 påbörjades utgrävningar
av klostret. De har gett unika fynd
bl a ett silvermynt från 1400-talet.
Utgrävningarna har också visat att
det låg flera hus på klosterområdet.
Man har tills i dag grävt fram två
husgrunder.
Vårfrukloster, som Krokeks kloster kallades, var helgat åt jungfru
Maria.
Krokeks kyrka byggdes på
1890-talet och blev färdig 1896. Den
ersatte den nedbrunna kyrkan som
låg vid Krokeks ödekyrkogård. Efter branden ville man lägga kyrkan

Middagsbön
Jag andas
Låt mig nu få andas med dig
Jag andas
Låt din ande strömma i mig
Jag andas
Strömma ut till allt som lever
Jag andas
Låt mig nu få andas med dig
Gud.

Bara genom att sitta i Ättetorpskyrkan är du på väg genom tid och
rum. Du befinner dig på ett skepp,
»som rider ut alla stormar«, en sinnebild som har fornkristna anor.
Koret motsvarar skeppets för.
Skeppets resa över havet påminner
om pilgrimens vandring på land.
Såsom Noa seglade under Guds beskydd, vandrade Mose med samma
tillit, i samma förtröstan. Och där,
på den norra stranden till vänster
om dig, där är de fiskande lärjungarna, som tillsammans med Mästaren ordlöst vittnar om Guds översvallande Nåd (Joh 21:1–14).
Så orkar vi segla vidare, fortsätta
vår vandring under Guds beskydd,
med samma tillit, i samma förtröstan som Noa, som Mose, som lärjungarna kände.

Kolmårdens station

Krokeks kyrka

Krokek

Orrekullagården

mera mitt i byn. Men riktigt så blev
det inte. Järnvägen kom och förändrade samhället. Det uppstod ett
naturligt centrum vid järnvägsstationen.

Framkomstbön
Tack för att du vakar över mig, också
under dygnets mörka timmar. Tack för
dagen som nu går till vila. Tack för de
gåvor jag idag fått ta emot. Må jag ge
denna dag tillbaka till dig, min Gud.
Må min vilja förenas med din.

Mot Åby

Morgonbön
Låt mig söka tystnadens gåva
enkelhetens och ensamhetens
den där allt jag vidrör blir till bön
där himlen är min bön
där fåglarna är min bön
där vinden i träden är min bön
ty Gud är allt i alla.

Tomas Merton

Meditation
Människor är vi. Jorden tillhör vi.
Livet har vi fått som gåva.
© Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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Åby - Norrköping

Startpunkt: Åby centrum
Distans: Åby centrum till Hedvigs
Kyrka, Pilgrimsgården Hedvigs
prästgård 11 km.

Middagsbön
Tack för måltiden som när mitt inre.
Tack för vilan som när mitt sinne. Tack
för din närvaro som när mitt liv.

Resa hit: Östgötatrafiken från Linköping.
Framkomlighet: Asfalt. Cykel- och
gångbana.

Framkomstbön
Tack för dagens vandring. Jag överlämnar kroppens och själens trötthet i dina
händer, min Gud, och ber om vila och
sömn inför nattens mörker.

Vägbeskrivning: Följ Nyköpingsvägen mot söder. Passera järnvägen och en å. Du finner sedan cykel- och gångbanan på vänster sida
av vägen. Följ den och du kommer
till Kopparvägen som går in till
Ingelsta centrum. Vid Ingelstarondellen gå till höger. Gå under järnvägsbron och följ sedan Stockholmsvägen in till Södra Promenaden.
Gå över den och ta Kungsgatan till
Slottsgatan där du tar till vänster
och vid parken gå till höger ner till
Saltängsbron. Gå över bron och du
har Hedvigs kyrka och Pilgrimsgården Hedvigs Prästgård strax till
vänster.

Pilgrimsgården – Hedvigs Prästgård
Väl mött i huset vid vattnet – en
mötesplats med andlig och kulturell inriktning.
Prästgården är flyttad till sin nuvarande plats 1782 och var fram
till 1808 bostad för tysk och svensk
kyrkoherde.
Här möts vi i den tysta gemenskap meditationen erbjuder, i retreatens vila, i den heliga dansens mystik. Ibland flödar det goda samtalet
över en tallrik soppa eller en kopp
kaffe. Pilgrimens nyckelord har blivit vägledande i våra liv, lotsar oss
fram till växande. Prästgården har
blivit en viktig träningslokal. För att
muta in vår egen äkta verklighet,för
att leva inifrån och ut.
Retreater, samtalsgrupper, föredrag och pilgrimsvandringar står
också på menyn. Allt sker i gemenskap, ingen är ensam i sitt sökande.
Den som vill bejaka sin andlighet,
har i Hedvigs prästgård hittat ett forum, där delandet är viktigt.
Vi delar ord, men också tystnad.

Morgonbön
Tack för att du vakar över mig, också
under dygnets mörka timmar. Tack för
den nya dagen som gryr. Tack för de
gåvor jag idag får ta emot. Må jag ge
denna dag tillbaka till dig, min Gud.
Må min vilja förenas med din.
Meditation
Om jag bara hade dig Gud, då hade
jag allt!
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Åby - Norrköping

©Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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Norrköping

Hedvigs kyrka
Matteus Kyrka

©Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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Centrala Norrköping

Norrköping Söderköping

Startpunkt: Hedvigs kyrka
Distans: Hedvigs kyrka till St Laurenti kyrka 18,5 km
Framkomlighet: Asfalt och någon
kilometer grusväg.

sen C. Där går du till vänster in
på en gång-och cykelväg som tar
dig under motorvägen Söderköpingsvägen (E22), sedan genast
till höger på gång- och cykelbanan
mot Söderköping.

Vägbeskrivning:
Om du inte vill vandra genom
staden söderut kan du ta spårvagnen linje 2 mot Kvarnberget och
gå av vid hållplatsen Ringdansen
C. Därifrån grå du enligt vägbeskrivningen nedan.

©Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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En dryg kilometer efter avtagsvägen till Tingstads kyrka, vid
Fransmansbacke, går du till höger
in på en grusväg som du sedan
följer tills den slutar i ett T-kors
på en asfaltsväg. Gå till höger på
asfalten och efter några tiotal meter
till vänster in på nästa väg som du
följer rakt fram tills den närmar
sig E22:an. Du finner en nedfart åt
höger där du går ner till Skeppsdockans camping och vandrarhem,
går ner till Göta kanal och följer
stigen åt vänster fram till E22. Gå
till höger över bron (se upp för
trafiken och ta på reflexvästen!)
och sedan till vänster över E22 och
ner på vägen längs med Göta kanal
och följ den in till Söderköping.
Vid Glassrestaurangen Smultronstället gå Kanalgatan ner till ån, gå
över bron, gå snett över torget till
Prästgatan och du kommer fram
till St Laurentii kyrka.

Om du vill vandra från Hedvigs
kyrka gå Fleminggatan eller Nya
Rådstugugatan ner till Motala
ström. Gå där till vänster i parkområdet längs med strömmen till
Järnbrogatan där du går till höger
över strömmen på bron. Gå rakt
fram till Mäster Påvels gränd där
du går till vänster ner till strömmen, går till höger längs med
strömmen upp till Holmbron som
tar dig över till och så småningom
förbi Arbetets museum. Framme
vid nästa bro, före bron, Laxholmsbron, går du till vänster, över nästa
bro och ut på Holmentorget där du
går förbi ”Louis de Geer Konsert
och Kongress”, går Holmengatan och över en liten bro och går
Prästgatan till Drottninggatan där
du gär till höger. Du går rakt över
Södra Promenaden, över Kristinaplatsen och följer sedan Hagebygatan till St Johannes kyrka.
Från St Johannes kyrka följer du
Hagebygatan ända till Navestad,
spårvagnshållplatsen Ringdan-
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Norrköping centrum - St Johannes kyrka

St Johannes kyrka - Hageby

St Johannes kyrka
©Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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Hageby - Navestad

Spårvägshållplatsen Ringdansen C

Söderköping
©Copyright Stadsbyggnadskontoret, Norrköping 2014
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Göta kanal
Vandringen denna dag går genom
lantbruksoch skogslandskap ner till
Göta Kanal. som är ett av de största
byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till
Mem vid Slätbaken och är 190 km
lång och har 58 slussar.
Av sträckan är 87 km grävd kanal. De mindre sjöar man passerar
på vägen utgör 103 km av kanalens
längd.
Redan på 1500-talet föreslog den
ryktbare biskop Brask i Linköping
att en båtled skulle anläggas tvärs
över Sverige – från Östersjön till
Västerhavet.
Planerna på en kanal genom Sveriges skulle komma att stötas och blötas åtskilliga gånger fram till början
av 1800-talet då Baltzar von Platens
kanalplaner blev verklighet.
Baltzar von Platen, greve, sjömilitär och statsråd, blev den som lyckades driva igenom kanalprojektet.
1806 lade han fram sin avhandling
om kanaler, som resulterade i uppdraget att göra ett förslag till Göta
kanal. Se vidare www. gotakanal.se
Eftersom vi nu närmar oss Söderköping, där franciskanerna haft
verksamhet i 300 år, hämtar vi dagens böner och meditation från den
franciskanska traditionen.
Franciskus av Assisi 1182–1226
Det som i dag fascinerar människor är Franciskus’ insats för freden,
hans vördnad för naturen och hans
inställning till ägande och framgång.
Men den egentliga hemligheten

med Franciskus’ liv ligger på ett
djupare plan, nämligen i ett alldeles
personligt kärleksförhållande till
Gud. Gud är för honom »det högsta
goda, Herre och Gud, levande och
sann och värd att älska«.
Bön och kontemplation intar en
central plats i Franciskus’ liv. Det är
inte en del av hans liv utan grunden
för hela hans existens. Det är hans
livs centrum. I bönen upplever
Franciskus sin djupaste identitet.
Bönerna ger oss en inblick i hans
rika Gudsupplevelse.
De avslöjar hur denna människa,
helt hängiven Gud har talat med sin
Herre.
Ur »Bed med Franciskus«, Pro Veritate, varifrån också dagens böner är hämtade.
Morgonbön
Varje skapad varelse i himlen och på
jorden,
i havet och under jorden
skall lova, prisa, ära och välsigna Gud,
ty han är vår kraft och styrka,
han ensam är god,
han ensam är den allrahögste,
han ensam allsmäktig,
beundransvärd och ärorik,
han ensam är helig,
värd allt pris och välsignad
i ändlösa evigheters evighet.
Meditation
Kasta på Herren allt det som tynger
dig, han skall försörja dig.
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Middagsbön
En bön att be när man kommit in i
en kyrka och innan man går ut.

i fängelset och predikade för sina
medfångar och de kom till tro.
Laurentius blev torterad för att
han skulle överge sin kristna tro.

Vi tillber dig,
Herre Jesus Kristus,
här och i alla dina kyrkor,
som finns i hela världen,
och vi lovprisar dig,
för att du genom ditt heliga kors
har återlöst världen.

Nästan vägg i vägg med Drothems
kyrka låg sedan 1235 franciskankonventet. Till konventet hörde en
kyrka. Den revs på 1520-talet för att
ge Gustaf Vasa byggmaterial till Stegeborgs fästning. Grunden till dess
kor återfanns vid utgrävningar på
1920-talet ett par hundra meter öster om Drothems kyrkas kor,några
meter in utefter Trångsundsgränd,
en tvärgata till Hospitalsgatan.

Framkomstbön
Allsmäktige, helige,
högste och upphöjde Gud,
allt gott, det högsta goda,
det hela goda, du som ensam är god,
till dig lämnar vi tillbaka
allt lov, all härlighet,
allt tack, all ära,
all välsignelse och allt gott.
Ske alltså. Ske alltså!
I Söderköping kommer vi till S:t
Laurentii kyrka. S:t Laurentius är
skyddspatron för de fattiga, och
för alla som kan frukta eldsvåda:
kockar, värdshusvärdar, brandsoldater, bryggare och bibliotekarier. I
konsten avbildas han med ett halster i handen eller under ena foten.
Laurentius levde på 200-talet ochdog martyrdöden 258. Han blev
förföljd, torterad till döds – genom
att läggas på ett halster över en öppen eld.
Laurentius sökte dag och natt
upp de kristna och fattiga och gav
dem allmosor, och de sjuka gav han
hälsa. Särskiltbotade han de blinda.
Laurentius var mycket hängiven
i sin tro. Efter en tid blev han satt
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Söderköping - Gårdeby

Distans: 21,5 km
Startpunkt: St Laurenti kyrka
Framkomlighet: Grusväg längs
med Göta kanal därefter asfalt.
Vägbeskrivning: Gå Prästgatan
till torget, gå snett över torget och
ta bron över ån, följ Kanalgatan
upp till Göta kanal, gå till vänster
längs med kanalen. Följ Göta kanal
ända till Snövelstorps bro. Gå där
till vänster på cykel- och gångbanan som passerar en golfklubb med
butik och restaurang och som sedan går upp till landsvägen 210 där
Västra Husby kyrka ligger. Gå till
vänster på väg 210 några hundra
meter och sedan till vänster in till
kyrkan.

Middagsbön
Du som är över oss, du som är en av
oss, du som är – också i oss.
Må alla se dig – också i mig, må jag
bereda vägen för dig, må jag tacka dig
för allt som vederfares mig. Må jag
därvid inte glömma andras nöd. Behåll
mig i din kärlek så som du vill att alla
skall förbli i min.
Framkomstbön
Tack för dagens vandring. Jag överlämnar kroppens och själens trötthet i dina
händer min Gud, och ber om vila och
sömn inför nattens mörker.

Från Västra Husby kyrka går du
till höger på rv 210 fram till stora
vägkorset där du tar till vänster och
följer den vägen tills du ser vägvisaren Gårdeby 5, där du går till höger. Följ asfaltsvägen ända fram till
Gårdeby där du går till höger upp
mot kyrkan.

Välkommen till Gårdeby kyrka!
Längst fram i kyrkan står den gode
herden med sitt lamm. Du som har
vandrat längs Klosterleden och
kommit fram till Gårdeby kyrka
har kanske fått tid att tänka över
delar av ditt liv. Vid sådan eftertanke kommer ibland upp sådant som
man inte är helt nöjd med, kanske
rent av ångrar.
Klosterleden har fört dig rätt, fört
dig rätt in i Guds hus. Här tar han
emot dig, han som har omsorg om
varje människa. Han som envist söker dej om du skulle hamnat på a
vägar. Han för dej fram till den väg
som han vet är bäst för dej.

Morgonbön
Tack för nattens vila! Skydda mig på
vandringen i dag! Led mig genom
landskapet på samma sätt som du leder
mig in i mig själv, till mötet med dig!
Meditation
Här är jag Gud. Helt, enkelt.
Jag vill möta dig. Utan hinder.
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Gårdeby - Askeby

Distans: 19,5 km
Startpunkt: Gårdeby kyrka
Framkomlighet: Asfallt och grusvägar

Barmhärtige Gud, när vi förstår att
inget kan skilja oss från dig öppnar vår
tillit till dig en väg mot en stilla glädje.

Vägbeskrivning:
Från Gårdeby kyrka går du ner till
landsvägen där du går till höger.
Vid nästa vägskäl ta rakt fram mot
Skärkind 9. Nästa vägskäl gå vänster mot 10 Ringstorp. Efter byn Fågelsången går asfalten över i grusväg. Vid vägvisaren 2 Långsäter
gå till höger. I nästa vägskäl gå till
höger mot Skärkind 9 och därefter
vänster mot 6 Skärkind. Vid T-kors
gå vänster mot Örtomta 7 och därefter höger mot Örtomta 6, sedan börjar asfalt igen. Du kommer fram till
T-kors med vägvisaren 2 Örtomta,
där går du till vänster och efter 300
meter till höger in på en grusväg
som du följer rakt fram. Du kommer ut på asfaltsväg som du följer
rakt fram tills du är framme vid en
större väg med stopplikt där du går
till höger fram till Askeby kyrka.

Kvällsbön
Jesus, vårt hjärtas ljus, sedan du uppstod kommer du alltid till oss genom
den heliga Anden. Var vi än är väntar
du på oss. Och du säger till oss: »Kom
till mig, alla ni som är trötta och tyngda av bördor, jag ska ge er vila.«
Askeby kloster
Askeby kloster var en levande institution i omkring 350 år från
1170-talet fram 1529. Askeby var ett
nunnekloster som tillhörde cisterciensorden och var ett viktigt gästgivarkloster vid den mycket gamla
kommunikationsleden mellan Slätbaken, Söderköping och Linköping.
På 1100-talet växte klosterrörelsen med väldig kraft. Flera hundra
nunneklosteranslöts efterhand till
cisterciensorden.
Askeby kloster byggdes i anslutning till kyrkan som uppförts på
1130–40-talen som kungskyrka.
Klostret avvecklades definitivt år
1529.

Morgonbön
Jesus, ljuset i våra hjärtan, vi vill stanna nära dig och aldrig överge dig under vår vandring. Och när vi låter dig
förvandla våra svagheter upptäcker vi
också oanade resurser inom oss.
Meditation
Känn ingen oro och tappa inte modet.

Se vidare www.askebykloster.se

Middagsbön
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Askeby - Linköping

Distans: 21,5 km
Startpunkt: Askeby kyrka
Framkomlighet: Asfalt på trafikerad väg till Landeryds kyrka.
Därifrån gång- och cykelbana längs
med Stångån framkomlig för rörelsehindrade ända in till Linköpings
centrum.

ker kyrkan fortsätter du rakt fram
genom centrum, tar till höger på
Skogslyckegatan, går över Brokindsleden igen och tar gångvägen
som viker av mot vänster och går
ner till Stångån. Följ ån till Braskens
bro, gå över bron och gå genast till
vänster på ön, och fortsätt sedan på
åns vänstra sida in till centrum. Vid
Stångebro går du åt vänster upp
på Storgatan och följer den förbi St
Lars kyrka upp till Stora torget. Gå
till höger över torget, ta Ågatan till
vänster upp till Domkyrkan.

Vägbeskrivning:
Från Askeby kyrka går du ner till
genomfartsleden som du går till höger på. Du följer denna trafikerade
80km/tim väg med stor försiktighet
(ta på reflexväst) i drygt 7 km till
den stora rondellen på rv 35. Du tar
dig ”rakt fram” i rondellen i riktning mot Hjulsbro och följer vägen
till bebyggelsen där Slattforsvägen
går ner till vänster och för dig till
Landeryds kyrka.

Morgonbön
Gud, hur kan jag alltid hålla mig nära
den källa av kärlek där förlåtelsen
finns?

Vid Landeryds kyrka går du gångvägen ner till Stångån, går över bron
och sedan till höger in till bebyggelsen. Gå till höger mot bron och vik
sedan av före bron och följ gångvägen på Stångåns vänstra sida till
Kraftsverksbron som du går över.
Om du vill till Hackeforsgården går
du rakt fram och tar Askhagsvägen
till vänster så kommer du fram till
Hackeforsgården. Annars går du,
efter att ha gått över bron, till vänster och följer ån på högra sidan till
Spångerumsbron, går över på den,
går över Brokindsleden, går rakt
fram på gångvägen mellan husen,
följer gångvägen som svänger lite
åt höger fram till Sta Maria Kyrka
i Johannelund. Om du inte besö-
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Meditation
Vilka personer har du Gud anförtrott åt mig för att vi ska leva som
försonade människor, dag efter
dag?
Middagsbön
All kärleks Gud, du älskar och du söker
var och en av oss redan innan vi börjar
älska dig. Vi blir häpna när vi upptäcker att du betraktar varje människa med
gränslös ömhet och djupt medlidande.
Framkomstbön
Tack för att du låter din gränslösa kärlek verka i mig. Du ser och förlåter det
jag inte kan.
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Sta Maria i Johannelund

Hackeforsgården

Landeryds kyrka

Linköping:
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Landeryds kyrka
En runsten som berättar om en resa,
troligen till en del en fotvandring.
Tjälve, som var från Landeryd,
kom till den danske kungen Knut
den store och var med i hans fälttåg till England, för tusen år sedan.
En runsten med ett kors. Vi vet
alltså att här har funnits människor
som vandrat och rest och som varit
kristna.
Den medeltida kyrkan här var helgad åt Jungfru Maria. Den byggdes
troligen i första hälften av 1100-talet. Den gotländska paradisfunten
och krucifixet är två fina inventarier
som vi har kvar från den gamla kyrkan. 1753 invigdes den nya kyrkan.

Modiga Maria
För tio år sedan ändrades namnet
på vår kyrka från Johannelunds
kyrka till Sankta Maria i Johannelund. Ett namn som passar bra då
kyrkan invigdes på Marie bebådelsedag 1963.
Runt långhusets murar finns tegelstenar med inristade figurer och
symboler. De berättar hela frälsningshistorien från skapelsen till
domen. Den största bilden och den
som inleder evangeliesidan är den
vackra bilden av Maria med barnet
på sin arm. En jordnära madonnabild. Liksom Gud behövde Maria
för att bära Frälsaren då, så behöver
Gud människor idag för att bära ut
evangeliet om Jesus till alla som vill
ta emot honom. Kan Maria vara ett
föredöme?
Maria var tillitsfull, ödmjuk, bejakande, modig. Hon kan inspirera oss i lärjungaskap. Vad hade
vi varit utan Maria? Hon inte bara
bar Frälsaren hon räckte honom till
världen, till oss. Vi får ta emot för
att ge vidare. När hon hade tagit
emot budskapet från ängeln Gabriel stämde hon upp i en lovsång,
den vi kallar Magnificat. Alla våra
bilder i vår kyrkas vägg kallar vi
Muren som talar. Om någon eller
några vill tysta vår lovsång så ska
dessa väggar tala. Gå gärna runt i
vår kyrka och upptäck bilderna.
Vilken eller vilka talar just till dig?
Avsluta gärna vandringen vid Mariabilden och gör som Maria, begrunda detta i ditt hjärta:
Tillsammans med Maria vill vi ta
emot Jesus. Som Jesus växte under
hennes hjärta vill vi ha honom i vår
mitt. Som han blev centrum i Ma-

Andakt i Landeryds kyrka
På altartavlan ser jag Jesu fötter i
ögonhöjd, hans pilgrimsfötter. Här
ser jag att han är på väg mot oss.
Jesus är Guds rörelse mot oss. Han
bär kärlekens röda färg, den utgivande färgen. Med högra handen
gör han en liten gest som jag tyder
som att han säger Kom till mig alla
ni som arbetar och är tyngda av
bördor så ska jag ge er vila. Handen
kan också säga gå, gå ut, och gör
alla folk till lärjungar, gå ut och ge
det du kan.
Ge av det som du har fått här,
jag ser kalken som han håller i sin
vänstra hand. Och jag minns min
egen konfirmation med den första
nattvarden, det var det vackraste
jag hade sett, kalken som hölls upp,
det var Jesus till mig.
Det som jag får här i kyrkan bär
jag med mig, hans blick följer mig,
han som är på väg på vägen redan
före mig.
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Sta Maria i Johannelund - Linköpings domkyrka

rias liv vill vi alltid ha honom för
ögonen. Som han väckte Marias
mod vill vi leva i Guds Andes kraft.
Gud, överraskande kallar du oss
till det vi inte anade. Du ger oss
uppdrag som är större och viktigare än vi trodde. Hjälp oss att se
och höra när du utmanar oss att gå
djupare in i det vi är.
Tack, Gud, för att du kallar oss till
din tjänst, må det ske med oss som
du har sagt.

Meditation i St Lars
”Fred är vägen för fred”, säger f.d.
ärkebiskop K. G. Hammar.
I pilgrimsvandringen möter vi oss
själva och vår begränsning. Vi blir
exempelvis trötta eller hungriga.
Vi kan känna oss ”nötta”. Det paradoxala i detta är samtidigt mötet
med den oändlige Gud. Gud som
går vid människans sida, som den
oändlige.
Vandringen blir en del av livets
väsen. I livets vandring möter vi
Guds kallelse att stå upp för sanning, för fred, för befrielse, och för
förlåtelse. Dessa är olika aspekter
av kärlekens väsen. Denna grundläggande inställning hos Gud gentemot människan, som ger oss frihet, till att leva ännu en gång, på ett
nytt sätt.
När vi som föräldrar, tar hand om
våra små barn, då håller vi dem
i famnen, vi vaggar dem till ro, vi
svarar på deras behov och utmanar
dem till gemenskap och utveckling.
Detta ligger i själva föräldraskapet
för de små. I pilgrimsvandringen är
vi det barn som vandrar med Gud
som vår gode förälder. Vi formas
och vi lär. Vi fördjupas och vi utmanas.

St Lars kyrka
På denna plats där S:t Lars kyrkan
står i dag i Linköping, har det legat
en kyrka i vad vi tror över 1000 år.
Först var det en eller ett par träkyrkor där några få rester finns
bevarade från. Bland annat några
runskrifter, där en av dem finns i
vapenhuset.
På 1100-t byggdes den första stenkyrkan på platsen. Resterna från
den har grävts fram och man kan
genom ett fönster i golvet se ner på
högaltaret från den kyrkan.
Nuvarande kyrkobyggnad invigdes år 1802 med nuvarande orgelfasad. Från denna tid finns kyrkomålare Pehr Hörbergs viktigaste verk
bevarade. De består av två stora
målningar med motiven: Jesus gisslas och Jesus undervisa i templet.
Vid restaurering på 1950-talet fick
kyrkan sitt nuvarande speciella kor
med inristade och förgyllda både
skrift och symboler på marmorskivor.
Just nu, år 2015 står vi inför ännu
en ombyggnad då både diakonicentrums verksamhet och församlingslokaler ska inhysas i byggnaden.
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Linköpings domkyrka är gammal,
snart 800 år. Hit har Heliga Birgitta
och många andra pilgrimer vandrat under århundraden för att söka
efter det innersta, meningen i livet,
glädjen.
Katedralen i Linköping började
byggas på 1230-talet i romansk stil
men man övergick snart till den
»nya« gotiska stilen. Byggandet
tog nästan 300 år med många avbrott under krigstid och pest. Kyrkan uppvisar många olika stilarter
och konstverk från flera perioder.
De unika blindarkaderna utmed
norra och södra väggen, det stora
triumfkrucifixet från 1300-talet,
Henrik Sörensens altartavla från
1935, Marten van Heemskercks altarskåp från 1531, Mariafönster i
Mariakoret (1990-talet) och Livets
träd från 1997 i kyrkans västra del
är exempel på hur människor från
olika epoker velat uttrycka sin tro.
I vår tid kommer många tusen
resenärer hit i samma ärende som
Birgitta påmedeltiden. Nicolauskapellet i kyrkans nordöstra del är
vårt pilgrimskapell där du kan slå
dig ner och söka vila och stillhet.
Nils Hermansson, (Nicolaus Hermanni) 1326 – 1391, var biskop i
Linköping från 1375 till sin död
1391. Han föddes i Skänninge och
gick i skola i Linköping. Han studerade i Paris och Orléans. Genom att
han togs i anspråk som informator
åt Ulf Gudmarssons och Birgittas
barn utvecklades en livslång vänskap med familjen. Han var också
den som invigde Vadstena Kloster
den 23 oktober 1384.
Nils beskrivs som spartansk,

vänlig och gästvänlig, särskilt mot
fattiga. Han var en fredsälskande
biskop och verkade ihärdigt för
rättvisa, fred och bröd åt alla människor. Nils arbetade för kyrkans
vitalisering, andligt och liturgiskt,
i Birgittas anda och skrev en tidegärdsbön, »Rosa rorans bonitatem«, till hennes ära. Efter hans död
vittnade man om bönhörelse och
hjälp i samband med anropandet
av hans namn.
Biskop Nils tjänade hängivet både
sin Gud och sin kyrka och de människor han var satt att tjäna. I detta
är han en förebild för oss alla, väl
värd att vördas och att kallas helgon.
Bön i Domkyrkan
Gud – tack för att du har lett mig till
denna vilopunkt i Domkyrkan. Hjälp
mig att bli stilla och lyssna i tystnaden
här inne. Hjälp mig att se Din väg och
vandra den. Hjälp mig att tjäna Dig och
mina medmänniskor.
Hör min bön!
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Klosterleden på Birgittaleden
från Linköping till Vadstena
Se kartor, vägbeskrivningar, böner och övrig information i
guideboken om Birgittaleden som dels finns att köpa på Pilgrimscentrum i Vadstena och i Linköpings domkyrka, dels
nedladdninngsbar i pdf på www.pilgrimscentrum.se.

Klosterleden från Alvastra
till Vadstena

Se kartor, vägbeskrivningar, böner och övrig information i
guideboken om Klosterleden Alvastra - Vadstena som dels
finns att köpa på Pilgrimscentrum i Vadstena, dels nedladdninngsbar i pdf på www.pilgrimscentrum.se.
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Resa till Klosterleden
Du kan börja din vandring var du vill på Klosterleden. Det är lätt att komma till orterna på leden med bil eller med tåg eller buss.
www.sj.se
www.ostgotatrafiken.se

Hitta på Klosterleden
I denna guide finns kartor och vägbeskrivningar. Önskar du större kartor,
i A4-format, finns de att ladda ner och skriva ut på:
www.pilgrimscentrum.se/pilgrimsvandring/vandringsleder.
Klosterleden är bitvis markerad längs vägarna med stolpar och med klistermärken som sitter på belysningsstolpar etc. Pilgrimscentrum kan inte
garantera att leden är tydligt märkt överallt. Grunden för att finna vägen
är kartor och vägbeskrivningar.
På leden mellan Linköping och Vadstena, som är identisk med Birgittaleden, finns ingen marjerining i terrängen.

Framkomlighet
Klosterleden går på farbar väg, mest asfalt, utom på viss aställen. Det
finns alltid möjlighet att finna bilvägar i närheten. Marmorstigen från
Vildmarkshotellet är en bitvis brant skogsstig. Längs med Göta kanal får
man inte köra bil. Mellan Söderköping och Västra Husby respektive mellan Vreta kloster och Borensberg får man därför köra på landsvägen, om
man färdas i bil. Slingan upp till Birgittas udde mellan Borensberg och
Motala är framkomlig med cykel, dock ej med bil. Slingan genom Sjöboknäppans Naturreservat är endast framkomlig för vandrare. Om man
cyklar eller kör bil får man därför ta landsvägen in till Motala sista biten.
Önskar du information om framkomligheten för rörelsehindrade kan du
sända en fråga till pilgrimscentrum@svenskakykan.se.

Pilgrimscertifikat
Vid framkomsten till Vadstena kan du få ett pilgrimscertifikat som visar
att du gått Klosterleden/Birgittaleden. Du kan få det på Pilgrimscentrum
eller hos Birgittasystrarna.

Besöka kyrkorna

Kyrkornas öppettider varierar under veckan och under årets olika perioder. Därför kan det vara bra att du ringer/mejlar församlingarna och tar
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reda på deras öppettider. Ibland har de möjlighet att öppna särskilt för
dig. Telefonnummer till församlingarna finns på deras hemsidor. Länkar
finns på sidorna 48 - 49.

Mat och vatten
Mataffärer och restauranger finns i tätorterna. Mellan dessa finns i allmänhet inget att köpa. Ta med dig matsäck och rikligt med vatten. Om du
kommer när kyrkan är öppen kan det finnas möjlighet att fylla på vatten
i kyrkan. Annars kan man ju fråga efter vatten i stugorna man går förbi.

Toaletter
Toaletter finns utanför till exempel Kaga, Vreta klosters och Landeryds
kyrkor. På sträckorna längs med Göta kanal finns flera rastplatser med
toaletter. Övriga sträckor får man i allmänhet söka sig på lämpligt sätt
ut i naturen. Man kan naturligtvis besöka toaletter i kyrkor och församlingshem när de är öppna. Vid Hagebyhöga kyrka finns en torrtoa invid
parkeringsplatsen.

Övernattning
STF vandrarhem finns i Åby, Norrköping, Söderköping, Linköping, Berg
(Vreta kloster), Borensberg, Motala och Vadstena, Borghamn, Stocklycke
(Omberg) och Ödeshög. www.svenskaturistforeningen.se
Boka gärna övernattning i förväg. Ta också reda på vandrarhemmens öppettider. De kan nämligen variera.
Man kan också fråga församlingarna längs vägen om möjlighet att övernatta i församlingshem. I till exempel Gårdeby och Askeby finns denna
möjlighet. Se länkar nedan.
Pilgrimscentrum Vadstena, gästhem, tel 0143-105 71,
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
www.pilgrimscentrum.se
Vadstena folkhögskola, bokning@vadstena.fhsk.se
Birgittasystrarnas gästhem, Vadstena, tel 0143-109 43,
www.guesthouse@birgittaskloster.se
Vadstena Klosterhotell, tel 0143-315 30, www.klosterhotel.se
Fler möjligheter med hotell, pensionat och bed and breakfast finns på webben, kommunernas hemsidor mm. Där finner du också deras turistbyråer
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med mängder av information.
Särskilt i Kolmården finns ett stort utbud av pensionat och hotell.
Vid Askeby kyrka finns vindskydd att övernatta i. I G

Länkar till församlingar längs Klosterleden
Församlingar längs KlosterledenIBirgittaleden välkomnar pilgrimer att
delta i gudstjänster och andra samlingar. Du får reda på vad som sker i
respektive församling genom att besöka deras hemsidor. Där kan du också
finna öppettider.
Norrköping:
www.svenskakyrkan.se/norrkoping/norrkopings-kolmardens-forsamlin
www.svenskakyrkan.se/norrkoping/norrkopings-st-johannes-forsamling
www.svenskakyrkan.se/norrkoping/stolof
Söderköping: www.svenskakyrkan.se/soderkoping

Västar Stenby och Hagebyhöga:
www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat/aska-forsamling
Vadstena: www.vadstenaochdalsforsamlingar.se
S:t Nikolai katolska församling (Linköping, Vadstena, Motala)
www.sanktnikolai.se
S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae i Vadstena
www.birgittaskloster.se
Vätternkyrkan i Vadstena: www.vatternkyrkan.se
Vadstena kristna center: www.vadstenakristnacenter.se
Ödeshögs församling: www.svenskakyrkan.se/odeshog

Kloster vid Klosterleden

Västra Husby och Gårdeby: www.svenskakyrkan.se/ostraryd/pilgrim

Alvastra kloster, www.visitostergotland.se

Askeby: www.svenskakyrkan.se/akerbo/pilgrim

Heliga Hjärtas kloster, Benediktinsystrar OSB, Mariadöttrar, 0143-21020,
www.katolskakyrkan.se

Linköping:

S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae, Birgittasystrar O.Ss.S, den medeltida
grenen, 0143-10943, www.birgittaskloster.se

Landeryd: www.landeryd.com
Sta Maria i Johannelund: www.johannelundsforsamling.se/

Klostermuseum

Sankt Lars: www.stlars.se/
Linköpings domkyrka: www.linkopingsdomkyrka.se

Sancta Birgitta Klostermuseum, Vadstena
www.visitostergotland.se/vadstena

Skäggetorp:www.svklin.se/skaggetorp
Kaga:www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640939
Vreta kloster:www.svenskakyrkan.se/vretakloster
Borensberg: www.svenskakyrkan.se/borensbergspastorat

Göta kanal
Besök gärna Göta kanals hemsida, www.gotakanal.se. Där finns en vandringsguide för sträckan Berg – Borensberg. Du kan läsa om kanalens
tillkomst och om sevärdheter längs med vägen. Du kan också ladda ner
Göta kanalappen med tips om evenemang, sevärdheter, mat och dryck
mm.

Motala, Råssnäskyrkan: www.motalaforsamling.se
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Boktips

Mina anteckningar

Lars Bergqvist, Birgitta i uppenbarelsernas spegel. Proprius 2003
Helge Nordahl, Den heliga Birgitta. Artos och Norma bokförlag 2011
Bön Vision Skapande i Herrens vingård, red Ingemar Hagerfors. Artos
2012
Heliga Birgittas uppenbarelser. Urval och översättning av Alf Härdelin.
Svenska klassiker utgivna av Svenska Akademin 2004
Pilgrimens tidegärd. Pilgrimscentrum 2013
Anna Braw, red, Pilgrimslivet. Libris förlag 2013
Carl Axel Aurelius, På helig mark. Pilgrimen i historia och nutid.
Artos 2014
Det medeltida Östergötland. En arkeologisk guidebok. Rikard Hedvall,
Karin Lindeblad. Historiska media 2007
Vandra i Östergötland. Fredrik Neregård. Calazo förlag 2010
Aplagårdar och klosterliljor. Julia Sigurdson, Sune Zachrisson. Artos och
Norma 2012
Birgitta av Vadstena. Julia Sigurdson. Kulturkompetens Siza HB 2014
Var stilla inför Herren. Birgittasystrarna 1989

Pilgrimscentrum i Vadstena
Klostergatan 7
592 30 Vadstena
www.pilgrimscentrum.se
pilgrimscentrum@svenskakyrkan.se
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