pilgrimsvandring

Andlig övning vid pilgrimsvandring
aVandra gärna tillsammans med andra
pilgrimer.
aGör pauser ofta och be mycket.
aSök aktivt efter tillfällen till bön, till exempel
vid en vacker plats, en plats med fin utsikt, vid
ett vackert träd, eller vid någonting annat i
Skapelsen som fångar din uppmärksamhet.

i Borensbergs pastorat
klockrike kyrka till
björkhällakyrkan

Heliga Birgittas pilgrimsbön:
Herre, visa mig vägen, och gör mig villig att
vandra den.
Pilgrimens hälsning:
Pax et bonum - frid och allt gott.

Snart kommer fler vandringar
att presenteras, så håll utkik på
svenskakyrkan.se/
borensbergspastorat/
vandringar
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
@svenskakyrkan_borensberg
OCH FACEBOOK
Svenska kyrkan i Borensberg

pilgrimsvandra i pastoratet

Björkhällakyrkan
Björkhällakyrkan är
en ”ny” kyrka som
invigdes på
påskdagen 1988.
Altartavlan är målad av Borensbergskonstnären
Anders Gustafsson. Orgeln är tillverkad av Ålems
orgelverkstad och invigd första söndagen efter
trettondedagen 1990.

6. Försätt att följa vägen rakt fram i cirka 700
meter till. Efter att du har gått på grusvägen
i totalt 1,3 km så har du kommit fram till
Linköpingsvägen.
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7. Sväng vänster på den och gå på Linköpingsvägen i cirka 140 meter, korsa sedan vägen och
gå ner till höger på grusvägen på andra sidan.
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8. Håll till höger hela tiden på grusvägen i cirka
600 meter tills du kommer till kanalen.
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Pilgrimsvandring mellan
Klockrike kyrka och Björkhällakyrkan
Total sträcka ca: 11 km
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9. Gå längs kanalbanken cirka 2,1 km.
När du kommer fram till slussen sväng höger in
på Husbyvägen.
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10. Följ Husbyvägen i cirka 700 meter.

1. Utgå från Klockrike kyrka och börja gå
norrut. När du gått cirka 1,4 km från Klockrike
kyrka, sväng väster in på grusvägen.

11. Efter 700 meters promenad har du
kommit fram till Björkhällakyrkan som ligger på
vänster sida av vägen.

2. Efter att du har vandrat på grusvägen i cirka
1,4 kilometer sväng höger in på vägen in i
skogen. Följ skogsstigen i ca 2,4 km.
3. Följ vägen genom skogen. Försök att hitta en
trevlig glänta längs vägen för en trevlig fikapaus.
Efter att du gått totalt cirka 2,3 km genom
skogen sväng höger.
4. Följ den asfalterade vägen i cirka 700 meter,
och följ därefter vägen in till vänster.
5. Följ vägen cirka 600 meter och håll till höger
för att fortsätta gå.
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Klockrike kyrka
Klockrike kyrka invigdes år 1830 och är en
enskeppig vitputsad stenkyrka i nyklassicistisk
stil med stora rundbågiga fönster, torn i väster
och invändig absid
i öster. Innan den
första kyrkan
byggdes i Klockrike
har det troligen
funnits ett kapell
av trä.

