Sankta Thoras Pilgrimsled

Sankta Thoras pilgrimsled är en vandring
genom församlingarna på Bjäre
Den startar i Ausås och målet är Torekov och
Dagmars kapell på Hallands Väderö.
Tanketexter: Patrik Neuhaus
Kontaktperson: Linn Björklund, 0706-832640
200604LBj
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Dagmars kapell på Hallands Väderö har sitt namn efter en
dansk drottning på 1200-talet. Traditionen säger att hon
under en svår förlossning blev hjälpt av böner till Sankta
Thora, havande kvinnors skyddshelgon. Såväl Dagmar som
barnet räddades till livet. Ön ska ha getts som en kunglig
tackgåva till Sanka Thoras kapell i Torekov.
Idag är ön ett turistmål, ett naturskyddsområde och ett
pilgrimsmål. Pilgrimens tacksamhet över att ha genomfört sin
vandring infinner sig mitt bland allt folk, i hamnen, på båten,
vid kiosken.
Tanketext:
Nikodemus tog Jesus avsides för att få större klarhet i hans avsikter.
Jesus svarade att den som inte blir född på nytt inte kan se Guds rike.
Nikodemus svarade: ”Hur kan någon födas när han är gammal? Han
kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?”
Samtalet fortsätter i Johannesevangeliet, kap 3. Om din pilgrimsfärd
leder till förlossning, låt oss be om fortsatt beskydd av Guds starka
hand, längs nya vägar. Tack Herre för att ditt rike finns mitt ibland oss.
Amen.
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I Torekov kan du också välja att göra ett besök i kyrkan.
Gå Marinavägen strax efter du kommit in i byn.
Naturligtvis vill du här hälsa på Thora som finns påtagligt på
två ställen i byn:

Etapp 1

Ausås – Starby

Till Ausås kan du ta dig med Regionbuss 514 från Ängelholm
eller Åstorp. Pilgrimsleden startar från S:t Mikaels kapell
mitt emot Ausås kyrka.
Tanketext:
Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken (Upp.12:7b)

Gamla kyrkoruinen, där finns Thora-statyn

Det finns kamper vi måste utkämpa. De försiggår i vårt inre och de
ställer upp utmaningar för vårt handlande och våra kroppar. En ängel,
oavsett om den är ett himmelskt väsen eller en utsänd apostel, är ett
guds sändebud. I striden mellan gott och ont är ängeln en Guds
förkämpe och vittnar om Kristi avgörande seger på korset. Pilgrimen
har sitt ärende, sin strid, sitt mål och vandrar aldrig ensam.

Gå förbi kyrkan in på Ausås Mölleväg. Efter ca 500 m kan du
passa på att gå upp till Möllan och njuta av en vidunderlig
utsikt.
Thoras sten och källa intill morgonbryggan.

Tanketext:
Jag vill tacka dig Herre, bland folken, jag vill sjunga ditt lov bland alla
folk. Ty högre än himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud och din härlighet över hela jorden!
Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, så att de som du älskar blir
räddade. (Ps. 108:4-7)

Från Torekov går buss nr 523 till Västra Karup och Båstad,
se Skånetrafiken
- 14 -

Tanketext:
Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara (Matt. 6:12)
Berg och höjder kan vara platser för såväl utsikter som insikter. Man
får överblick över sin vandrings landskap och det himmelsvida perspektivet ger näring åt ens längtan. Här kan du vid klart väder ana
långt högre berg än det du själv står på och dalarna där emellan. I
vilan efter uppförsbacken ryms en möjligt inblick i det egna livets
hemligheter och skatter, tankar om vad som gör vandringen mödan
värd. Under oroliga tider har skatter grävts ner i åkrarna du ser och
långt senare hittats igen. Jesus uppmanar oss att inte samla skatter
på jorden utan i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga
tjuvar bryter sig in och stjäl.
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Gå tillbaka nedför backen och vik åt vänster och fortsätt 1,3
km på Ausås Mölleväg genom Bjärlyckehus och fram till väg
112.
Korsa vägen och gå in på Spannarpsvägen, efter 500 m viker
du in i skogen på Salamisvägen. Ej bilväg.
Alternativ 1: Strax före Salamis idrottsplats kan du vika in på
en skogsstig till vänster (efter 2:a röda huset på höger sida,
vägbom). Ta sikte på masten! Stigen leder ut på
Spannarpsvägen, gå till höger, följ vägen över järnvägsspåren
och gå sedan Starbyvägen till höger.
Alternativ 2: Fortsätt Salamisvägen hela vägen fram till
Härningevägen, ta vänster och fortsätt till Starbyvägen
Efter 3,5 km är du framme vid Bibelns värld som ligger på
vänster sida. Där finns ett Pilgrimshus där du kan stanna till,
be, vila och sova över. Bara med två meter till fåren på
”Herdarnas äng” och fem meter till dammen med änderna ”Genesarets sjö” ligger det, omgiven av grönska i en lugn
hörna i Bibelns värd. Den som vill ägna sig åt bön och
bibelläsning bor gratis över.
Bokning via Bibelns Värld info@bibelnsvarld.nu
Där finns även ett Bed&Breakfast, bokas via
info@starby.nu

Etapp 9

hov - torekov

När du kommer ut ur kyrkan, gå rakt fram ut på ängen med
Bauta-stenarna. Gå över ängen ut på Hillarpsvägen
Tanketext:
Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. (Ps. 139:9-10)
Alla etapper i ens vandring har sin karaktär, sin topografi, sin artrikedom. Att vandra nära himlen är något speciellt så som det också
kan vara att lämna staden eller landsvägen och komma in i en kyrka.
Vad är himlen? Det är ett ord som försöker ange en plats, ett tillstånd,
ett varande som inte låter sig fångas av människors tankar. Det är
precis så som det ska vara. Gud skyddar det stora mysterium det innebär att vara människa från insyn. Endast Gud ser mig som jag är och
vet allt. Guds hand griper mig när allt annat svindlar.

Gå Hillarpsvägen till höger och följ den i 2 km. När du
kommer till ett T-kors, gå åt vänster 400 m. Vik in åt höger
mot Olastorp och efter 2 km i ett Y-kors går du åt höger
Dalen. När vägen tar slut går du en liten stig åt vänster. Efter
1 km finns flera alternativ att följa Skåneleden fram till
Torekov. Vid golfbanan kan du också ansluta till Skåneleden
fram till Torekov.
I Torekov kan du välja att gå direkt till hamnen och båt ut till
Hallands Väderö.
För tidtabell se www.vaderotrafiken. se

Bibelns Värld
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Här finns två alternativ:
1. Gå åt höger och följ vägen ca 2 km. Följ skylt Övre Kattvik,
Övre Kattviksvägen och sedan till vänster Stora Lid. Efter ca 2
km brant uppför når du fram till Skåneledsmarkering.
Ta vänster till Elestorp (Mats och Lenas gård)
Där tar du höger Elestorpsvägen tills du kommer till
Troentorp.
Gå till vänster på Troentorpsvägen ca 500 m. Ta höger
Dejarpsvägen. Följ den ca 1,5 km till ett T-kors. Gå vänster
Skrigstorpsvägen. Efter en stund når du upp på krönet. Där
ser du Hovs kyrka och målet: Hallands Väderö. Stanna en
stund och njut av utsikten vid det gamla mjölkbordet innan
du går den sista km fram till Hovs kyrka.
2. Gå åt vänster fram till Apelrydsskolan. Där går du rakt
fram på Boarpsvägen. Följ Skåneledens markeringar. Efter
några hundra meter vänder leden in i skogen. Detta är en
ganska tuff vandring på smal stig i utmanande terräng.
När du kommer ut ur skogen, fortsätt följa Skåneleden till
höger Englandsdalsvägen tills du kommer fram till Elestorp.
Följ Skåneleden fram till (Mats och Lenas gård).
Fortsätt rakt fram till Troentorp
Därefter se alt. 1

Etapp 2

Starby - Össjö

Från Bibelns värld fortsätter du till Starbyvägen fram till
Starby kyrka.
Tanketext:
Josua sade: Gör i ordning proviant! Om tre dagar skall ni gå över
Jordan och komma till det land som Herren, er Gud, ger er och ta det i
besittning. (Josua 1:11)
Att korsa en flod, å eller bäck är att korsa en tydlig avgränsning under
sin vandring. Något har klarats av och nya marker väntar. Josua hade
uppdraget att leda Guds folk in i landet på andra sidan floden. Landet
var deras enligt löftet, men ingen av dem hade varit där tidigare. Det
går att vara hemma och höra till också där allt är nytt och oprövat.
Gud ger oss näringen vi behöver för att klara av det. Var noga med
vad du stoppar i din ränsel. Kanske något från den bibliska menyn:
Tro, Hopp, Kärlek, Sanning, Nåd, Rättfärdighet…

Från kyrkan går du Starby landsväg mot Höja. Efter ca 2 km
kommer du fram till Ugglarp och viker in på en mindre väg
åt höger. Det står Össjö på skylten.
Efter en stund går du över två broar, Rönne å och Pinnån,
går åt vänster och följer Drakabergsvägen förbi Drakaberga
och når så småningom fram till Össjö kyrka.

- 12

-5-

Etapp 3

Össjö - tåstarp

Tanketext:
Jesus sade: Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och
syster och mor. (Matt. 12:50)
Plötsligt står familjen utanför och vill tala med Jesus. Han vidgar då
begreppet familj till alla som gör Guds vilja. De som slår följe med
honom, hans lärjungar, är också hans bror, syster och mor. Ingen
stängs ute. Alla bjuds in. Med Jesus går vi fria från sådana gamla
mönster, traditioner och bindningar som inte låter det goda ske.
Som Jesu medvandrare bildar vi ny gemenskap. Jag får öva mig i
att se på mig själv och på andra med Guds kärleksfulla blick. Vi hör
samman.

Etapp 8

båstad - hov

Tanketext:
Jesus tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina
händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han
dem och fördes upp till himlen. (Luk 24:50-51)
Närvaro. Det är vad himmelsfärden handlar om. Jesus lämnar och är
till synes frånvarande. Men närvaro syns inte alltid. Den som är närvarande i sig själv under meditation, bön eller vandring kan uppfattas
som frånvarande av andra. Den andre kan vara ovetande om mina
förböner för honom eller henne. Jesu välsignelse visar att hans
närvaro nu måste uppfattas på ett nytt sätt. Hans kroppsliga närvaro
övergår i en andlig. Han är som himlen över jorden; han är överallt,
alltid, obegränsad, hos var och en. Mötet är en ständig möjlighet.

Från Össjö kyrka går du åt vänster, norrut på Össjö byaväg tills
du kommer ut till väg 113. Gå över vägen och in på
Axtorpsvägen. Vid T-korset går du åt vänster och fortsätter på
Skelderhusvägen. Gå rakt över väg 114 och in på Östervärn. När
du kommer fram till Kyrkogatan tar du höger och kommer fram
till Munka Ljungby kyrka.
I Munka Ljungby finns affär, café och övernattningsmöjligheter.
Från Munka Ljungby kyrka går du rakt över kyrkogården så du
kommer in på en vandringsstig bakom gamla Prästgården,
numera Pastorsexp. Följ denna utmed ån till Röamölla, gå
vänster upp till Sjöbackavägen. Gå till höger och i Y-korset tar
du vänster, Tunnbindarvägen. Efter några hundra meter tar du
höger in på Skogsbackevägen och efter 100 m går en stig in till
vänster, Danskesjövägen. Följ denna ca 2 km; du går förbi två
dammar. Du går också över en väg, upp förbi ett hus och en
vägbom och vidare fram till Tåstarps backaväg. Gå till vänster.
Passera först Danskesjön och sedan Storesjö. Gå till höger utmed
sjön in på Tåstarps byaväg fram till Tåstarps kyrka.
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Från Båstads kyrka går du till höger på gatan Kastanjeallén
och följer trapporna ner till stranden. Där kommer du in på
Skåneleden och går åt vänster mot Torekov.
Efter 3 km når du fram till Kattviksvägen
-
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Etapp 7

grevie - båstad

Från Grevie kyrka följer du väg 105 mot Grevie samhälle. Här
finns möjligheter att handla på ICA och café.
Om du inte vill gå längs vägen och genom samhället tar du
höger efter ca 100 meter mot Krogstorp, Skeadalsvägen fram
till Killerödsvägen. Där går du åt höger några hundra meter
tills du når gamla banvallen. Gå vänster och följ denna fram
till Grevie samhälle. När du når fram till Järnvägsgatan,
sväng åt höger och sedan hittar du Vitsippsgatan på vänster
sida som fortsätter in på Sinarpsleden genom Sinarpsdalen
Tanketext:
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall
på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig
ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. (Ps. 23)
”Som ett får på grönbete”, så kan man känna sig när livets
omständigheter svarar upp mot ens längtan och behov. Synen av
betande djur i sommartid såväl som stallvärme en kall vinterdag
vittnar om Guds omsorg om skapelsen, genom oss. För får
behöver ju sina herdar. Vi människor kan vara både ock. Vi kan
låta andra sköta om oss som vore vi får och vi kan sköta om andra
som vore vi herdar. Vi kan ingå i flocken och vi kan ströva en
stund på egen hand. Vi kan kliva fram och ta ansvar och vi kan
falla tillbaka, vila och bara följa med i tillit till andras förmåga och
välvilja. Rovdjur finns med de allra flesta människor är som får och
herdar. Goda vänner hjälper varandra att se det friska, det som
fungerar, det som ger hopp och glädje. Ta vara på den goda
stunden, inte som vore den din sista, utan för att det är så det ska
vara, varje dag.

Här kommer nu en av de vackraste delarna av leden fram till
Sinarp, där du fortsätter vägen åt höger. Följ Sinarpsvägen
fram till Ängelholmsvägen, gå åt vänster och följ sedan gångoch cykelvägen fram till Båstad centrum och Maria-kyrkan i
Båstad.
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Etapp 4

tåstarp - rebbelberga

Tanketext:
Jesus sade: Skynda dig ner, Sackaios, idag skall jag gästa ditt hem.
(Luk. 19:5b)
Den ynkligaste av dem alla fick den högste som gäst. Och allt var
förändrat. Att bli inbjuden i någons hem, i någons liv, kan vara
räddningen för den som är på flykt, för den som står utanför, den
ensamme. Den som bjuder in sig själv hos någon annan riskerar att
bli avvisad men vågar samtidigt mötet som kan bli till förändring. I
avgörande ögonblick är det som om livet, ja Gud själv, drar mig ut ur
buskarna, bultar på min port, dukar mitt bord, slår sig ner hos mig
utan att be om lov. Gränserna för den jag är och vem Gud är
sammanfaller i Kristus.

Gå rakt fram när du kommit ut ur kyrkan,
nerför den branta backen ner till Gånarpsvägen.
Gå rakt över den och följ
vägen. Om du har tid så
efter 1 km och njut en
Naturreservatet på
sida!
Fortsätt vägen ytterligare
strax efter en vägskylt till
ängar ta du vänster
grusväg mot Dalamöllan.

Tåstarpsstanna till
stund i
vänster
1 km och
Tåstarps
in på en

Gå ca 2 km fram till Dalamöllan, gå över bron och fortsätt
ytterligare 1 km tills du kommer ut på Ängelholmsvägen. Följ
denna fram till Älvdalsgatan. Följ denna så långt som möjligt
och ta gångbron över E6. Fortsätt till Midgården, över
Brännborn Center (Här kan du handla och äta!) ut på
Kristianstadsgatan, vänster in på Emblagatan och sedan
höger in på Munka Ljungbyvägen fram till Rebbelberga
kyrka.
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Etapp 5

rebbelberga - Barkåkra

Etapp 6
Från Rebbelberga kyrka går du över eller i tunneln under
Kristian II:s väg och in på kyrkogården. Där har du flera
möjligheter att gå över kyrkogården förbi Heliga Korsets
kapell.
Tanketext:
Säg bara ett ord och låt pojken bli frisk. (Luk. 7:7b)
Detta är en officers vädjan till Jesus gällande sin unge tjänare som
var nära döden. Och han blev bönhörd. Kommunikationen skedde
via ombud. Avståndet mellan officeren, folket och Jesus var stort.
Inget var självklart. Han var van att ge order: gör si, gör så!
Nu var han maktlös. Men i Jesus kände han igen någon vars ord
och handling har makt att ge liv. Det står att Jesus förvånades över
officerens starka tro. Ibland vet vi inte själva att vi tror. Tilliten tar
djärva språng. Kärleken tar sig an den smalaste stig. Självaste
Jesus ler förvånat och sträcker ut sin hand.

Följ gång- och cykelvägen utmed
Danielslundsvägen fram till
Luntertun och den gamla kyrkoruinen.

Fortsätt Danielslundsgatan över ån och ta därefter höger in
på Bjärevägen. Här kan du strax gå in till höger och följa
gångvägen genom skogen, längs ån upp tills du kommer
fram till Kungsgårdsleden. Håll till höger varje gång stigen
delar sig.
Gång- och cykelvägen fortsätter på höger sida om vägen och
du fortsätter förbi Valhall fram till Barkåkra kyrka. I Valhall
finns café och övernattningsmöjligheter.

Barkåkra - grevie

Tanketext:
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner
förnyas min inre människa dag för dag. (2 Kor. 4:16)
Skav och blåsor och lite omvårdnad längs vägen, sådan är nu
vandrarens lott. Detsamma gäller för vår livsväg: kriser och utveckling, förluster och nyorientering, genom död till liv. Paulus använder
sina nederlag som exempel för de nya kristna. Han som fått mycket
förlåtet kunde vittna om evangeliets omvälvande kraft. Du är älskad.
Du är förlåten. Du är efterfrågad. Ingen är ovärdig, otillräcklig eller
oönskad när det handlar om att fullfölja det kristna livet. Mina sår är
Jesu sår. Hans nya liv är mitt nya liv. Om jag inte orkar tro det, inte
orkar gå mer? Gud tror på mig, Gud bär mig! Därför ger jag inte upp
även om jag tvingas avbryta min vandring eller behöver sitta och vila
en stund i Guds natur.

Gå tillbaka mot Valhall ca 300 m
och gå genom Lilla Hults Handelsträdgård
vidare förbi Barkåkra järnvägsstation.
Här finns möjlighet att ta tåg till
Förslöv och Ängelholm.
Fortsätt Skepparkroksvägen ner
till Skepparkroken där du når
Skåneleden.
Följ Skåneleden förbi Björkhagen, Magnarps strand,
Vejbystrand (här finns affär och pizzeria!), Stora Hult, Lervik
(här finns ett vindskydd) och fram till Vistorps hamn.
Här hittar du Tockesuddevägen, följ den i 3 km upp till
Ranarpsvägen. Gå vänster och strax därefter till höger på
Lyngåkravägen som tar dig över Åkagårdens golfbana upp
till Grevie kyrka.
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