• Norra S:t Sigfridsleden är skyltad med S:t Olofskorset,
(se bild nedan)
• Dagsetappernas längd väljer du själv. 10 – 20 km tycker
många är lagom
• Med pilgrimshälsningen Pax et Bonum! (Frid och allt gott!)
tillönskas du en god vandring. ”Må din väg gå dig till mötes”
som det heter i pilgrimspsalmen 730 i Svenska psalmboken

Hemsidor & information

Produktion: KOM, Svenska kyrkan Jönköping, mars 2021

Pilgrimsvandra längs

NORRA
S:T SIGFRIDSLEDEN

Hemsida för Norra S:t Sigfridsleden finns ännu inte, men
planeras komma under 2021. Håll utkik!
Aktuell information om olika evenemang, vandringar, konserter, sevärdheter m.m. utmed leden kan man hitta på de nämnda
kommunernas och församlingarnas hemsidor.
Där kan man också få upplysningar om
övernattning, livsmedelsaffärer m.m.
Resor till och från leden se:
www.vasttrafik.se och www.jlt.se
S:t Sigfridsledens hemsida är
under uppbyggnad, se:
www.norrasigfridsleden.se

mellan Jönköping
och Falköping är ca
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Norra S:t Sigfridsleden

Några tips inför vandringen

64.6
km

Välkommen att vandra
på Norra S:t Sigfridsleden!

Pilgrimsvandring - så spännande!

Utmed denna pilgrimsled möter du glittrande sjöar, lummig
lövskog, tysta skogar, vida vyer och gamla kyrkor. På vandringen
mellan Sofiakyrkan i Jönköping och S:t Olofs kyrka i Falköping
går du också på historisk mark. Här vandrade S:t Sigfrid omkring
år 1000 mellan dopkällan i Husaby och Helgasjön i Växjö. Snart
följde skaror av pilgrimer samma stigar norrut för att fira minnet
av helgonkungen S:t Olof, antingen i Falköping, eller ända upp till
Nidarosdomen, i Trondheim.

S:t Sigfrid
S:t Sigfrid var en engelsk biskop
och missionär. Han var verksam i
Sverige och Norge under
1000-talets första hälft.

Många svenskar tycker om att vara ute och röra sig i naturen. Det
är inte bara hälsobefrämjande, utan har också med vår innersta
identitet som människor att göra.
Pilgrimsvandringen tillför ytterligare en dimension: den andliga
eller existentiella. Utmed en pilgrimsled kommer vi i kontakt med
vårt andliga arv i form av kyrkor, offerkällor, klosterruiner och
andra heliga platser. Vi går kanske på stigar där andra pilgrimer
tagit sig fram under århundraden. Att ensam eller tillsammans med
andra vandra ett stycke på en pilgrimsled blir därför djupt berikande på många sätt.

Pilgrimens nyckelord
S:t Olof
S:t Olof var en norsk kung, Olof ll
Haraldsson (995-1030). Han är
även Norges nationalhelgon och
firas den 29 juli på Olsmässodagen.

Ett nätverk av leder
Sofiakyrkan i Jönköping

Pilgrimens nyckelord kan vara något att fundera över under en pilgrimsvandring. De formulerades av prästen Hans Erik Lindström,
Stockholm, en frontfigur för den moderna pilgrimsvandringen i
Sverige och Skandinavien, och har blivit hela pilgrimsrörelsens
nyckelord. De är:

FRIHET, ENKELHET, TYSTNAD, BEKYMMERSLÖSHET,
LÅNGSAMHET, ANDLIGHET OCH DELANDE.

Norra S:t Sigfridsleden ingår i ett nätverk av nygamla pilgrimsleder som har rustats upp de senaste 20 åren. De flesta av dem anknyter på ett eller annat sätt till vägarna mot de stora pilgrimsmålen
Nidarosdomen i Trondheim, Norge och Katedralen i Santiago de
Compostela, Spanien.
I Jönköping ansluter leden till S:t Franciskusleden mellan Byarum och Alvastra, och i Kyrkeslätt gör den sällskap med pilgrimslederna i Skaraborg från Falköping och därefter vidare norrut.

Norra S:t Sigfridsleden har kommit till genom en samverkansgrupp mellan Falköpings, Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner och Svenska kyrkans församlingar i Falköping, Mullsjö, Habo,
Bankeryd och Jönköping. Den invigdes 2 maj 2021.

S:t Olofs kyrka i Falköping
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Samverkansgrupp

