Pilgrimsvandra
på Orust
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Stämpla ditt pilgrimspass här
Finns i en grön brevlåda
Vid varje kyrka finns det en grön brevlåda med ett pilgrimsmärke på. I
lådan ligger en stämpel med illustrationen av kyrkan. Stämpeln är ett
bevis på att du varit där.
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Många har vandrat före

Med eller motsols, kort eller långt?

Pilgrimsvandring är inte någon ny företeelse. På 700-talet blev den en drivande
motor i den ekonomiska utvecklingen genom sitt behov av infrastruktur. Detta
behov resulterade i utbyggnad av väger, broar, härbärgen, kyrkor och kloster.
Men 1545 förbjöd Gustav Vasa pilgrimsvandring i Sverige.

Kartor

Historik - nutid

S:t Olofsmärket, riktmärket
Leden är markerad med S:t Olofsmärket och har därmed riktning mot Trondheim och
Nidaros. Våren 2010 fick Pilgrimsvägarna till Nidaros, de så kallade S:t Olofsvägarna
genom Danmark, Sverige och Norge, status som europeiska kulturvägar.

Morlanda kyrka

Nösunds kapell

Pilgrim-en främling
Namnet pilgrim kommer från betydelsen i ordet främling. När pilgrimen kommer
vandrande eller resande så befinner hon sig på främmande mark, bland främmande
människor. Ett pilgrimspass som visades fram var en dörröppnare för pilgrimer.

Pilgrimspass
Denna broschyr är ett pilgrimspass. Du kan dokumentera vandringen genom att stämpla
i passet från de kyrkor som du passerar. Stämpla i rutorna vid S:t Olofsmärket.

Tegneby kyrka

Stala kyrka

Olika anledningar till vandringen

Långelanda kyrka

Myckleby kyrka

Torps kyrka

Röra kyrka

På vår hemsida finns kartor, i pdf-format, att ladda ner för mer detaljerad
information. Man hittar även leden med hjälp av stolparna som finns längs
leden och kartan i denna folder.

Bil
Starta där du finner det lämpligt. Är du bilburen kan det vara bra att ställa bilen
på en parkeringsplats. Vid alla kyrkorna finns möjlighet att parkera bilen. Är ni
flera och har möjlighet till att ha två bilar kan det vara en god idé att köra den
ena bilen till målet och sedan med den andra bilen ta sig till startpunkten.

Västtrafik
Att ta sig med kollektivtrafik till starten och från målet för pilgrimsvandringen
är en god idé. Se på www.vasttrafik.se vad det finns för hållplatser och tider.

Åt vilket håll du vill
Det går att följa leden både med och motsols.

Hur långt?
Det kan vara skönt för den ovane att gå en kortare sträcka på en eller ett par timmar. Som
riktmärke för planeringen är ett dagspass på 15 km, för en van motionär. Då kan man gå i
ett lugnt pilgrimstempo och ändå ha krafter kvar för kvällsbestyr.

Tempo

Att få en jämn lunk är en del i pilgrimsvandrandet. En del tycker om att gå i en sakta lunk,
medan andra trivs med ett högre tempo. Tänk på att ta hänsyn till varandras förmågor.
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Det händer något med den som är ute och vandrar. En pilgrimsled är en
mötesplats mellan historia, kultur, natur och dig själv. Skälen till att ge dig ut på vandring
kan vara många. Pilgrimsvandring är ett sätt att i den yttre resan göra en inre resa där
du söker dig själv och de goda värdena i livet.

Hur går man? Planera!

Herre, visa mig din väg och
gör mig villig att vandra den.
Den heliga Birgittas bön – alla pilgrimers bön.

0304 - 26 400
www.svenskakyrkan.se/orust

Kyrkor och toaletter

Veta mer

Morlanda kyrka

Länktips

Morlanda kyrka är en kyrka troligen från tidig medeltid. Den är inte helgad åt något speciellt
helgon då den tillhörde säteriet. Kyrkan har Sveriges idag äldsta orgel som är i bruk.
Toalett: Till vänster om kyrkan i den nedersta röda byggnaden finns toaletten.

Svenska kyrkan på Orust
Pilgrim i Göteborg
Pilgrim i Uddevalla
Pilgrimscentrum i Vadstena
Pilgrim i Halland
Pilgrim i Skaraborg
Turistbyrån Orust, m.m.
Orusts Kommun

På webben finns mer information

Nösunds kapell
Kapellet är byggt i trä och invigt 1912. Det används under sommarmånaderna Här finns en
vacker altartavla som är från Karl XI:s tid.
Toalett: Det finns ingen toalett men vid hamnplanen i Nösund finns
en toalett.

www.svenskakyrkan.se/orust
www.svenskakyrkan.se/goteborg/pilgrim
www.nutidapilgrimer.se
www.pilgrimscentrum.se
www.pilgrimhalland.se
www.pilgrimskaraborg.se
www.sodrabohuslan.com
www.orust.se

Tegneby kyrka Helgad åt Sankt Olov
Tegneby kyrka ersatte 1891 en medeltida kyrka som stod på samma
plats. Den gamla kyrkans torn fick dock stå kvar och byggdes
samman med den nya kyrkan.
Toalett: Finns vid p-platsen i vita huset finns toalett. Öppen dagtid.

Packning

Ger mig lugn & lyssnande

För dagsturer räcker det oftast med en
ryggsäck som rymmer 30-40 liter. Se till att
du har packat tillräckligt med dricksvatten
och tag gärna med en sjukvårdspåse med plåster, skavsårstejp, sårsalva, elastisk
binda och huvudvärkstabletter. Även toapapper, huvudbonad och lite mellanmål
är bra att ta med. Russin, choklad och frukt är exempel på bra mellanmål. Försök
att lämna onödiga ”bra att ha-grejor” hemma. Tänk på att en lätt packning ger
lätta kilometer.

Pilgrimsvandringen är till motsats från promenaden en övning i
att vandra i ett tempo som är skilt från stress och jäkt och som
har en tydlig rytm. Det ger fokus inåt, ett inre lyssnande. Vad
vill Gud säga här och nu?

Boende, mat, rast, vila.

Att gå i 45 minuter upp till en timme brukar vara lagom för de flesta. Sedan kan
det vara bra att ta rast. Det finns många fina rastplatser utefter vägen. Även
utsiktsplatser fungerar bra som rastplatser. Fast de kan bli lite blåsiga.

Övernattning
Vill du vandra i flera dagar finns det olika alternativ för övernattning. Ta gärna
kontakt med Turistbyrån för information, telefon 0304-33 44 94.

Stala kyrka

Långelanda kyrka Helgad åt Sankt Nikolaus
Redan 1388 byggdes en kyrka på den här platsen. När befolkningen ökade under mitten av
1800-talet behövdes en större kyrka och den nuvarande byggdes. Man valde att behålla
tornet från den gamla kyrkan.
Toalett: Finns vid församlingshemmet.

Mat
Det finns ju inte livsmedelsaffärer ”i varje buske” så det kan vara bra om du
lägger upp en flerdagsvandring att tänka till. Där man bor kanske man både kan
få frukost och matpaket.

Myckleby kyrka Helgad åt Mikael
Myckleby kyrka är invigd 1850. Den står på samma plats som den gamla lilla kyrkan från
1100-talet. Kyrkan är traditionellt byggd med ett rektangulärt långhus och rakt kor.
Toalett: Stå framför kyrkporten. Gå till vänster om kyrkan, toalett finns i brunt hus. Öppen dagtid.

Pilgrimens sju nyckelord

Torps kyrka Helgad åt Maria
Torps vita stenkyrka ersatte en äldre medeltida kyrka från 1300-talet, som blev för liten för den växande församlingen. Ännu längre
tillbaka var där förmodligen en kultplats. I ett berg nära Torps kyrka
finns en grotta som kallas Lundeberga kyrka. Enligt legenden höll de
första kristna sina gudstjänster där. Toalett: Finns i vita huset bredvid
församlingshemmet.

Långsamheten som får oss att sakta ner i livet.
Friheten att leva utan krav med fokus på det nödvändigaste.
Enkelheten som blir självklar när man bara har det man kan bära.
Bekymmerslösheten. Att ta dagen som den kommer, ett steg i sänder.
Tystnaden som ger frid.
Delandet som bygger på gemenskap.
Andligheten som söks i samtal och på vägen.

Röra kyrka Helgad åt Paulus och Petrus
Den första kan ha byggts så tidigt som på 1100-talet och var av trä.
Den ersattes 1635 av en kyrka i sten. Invånarantalet steg kraftigt
under mitten av 1800-talet så man beslöt då att bygga nuvarande
kyrka. Toalett: Finns i byggnades strax utanför kyrkan.

Vad händer i kropp och knopp?

Rast

Stala kyrka Helgad åt Maria
Stala har haft flera kyrkor på samma plats. Den äldsta byggdes
antagligen redan under 1200-talet. Nuvarande kyrka är byggd på
1870-talet. Toalett: Finns vid p-platsen. Öppen dagtid.

Vad finns på vägen?

Långelanda kyrka

Vandra inte bara med benen

Dela bröd och tankar
När man går i sällskap med andra är pilgrimsvandring också ett
delande. Kanske träffa och samtala med nya och gamla
vänner. Dela upplevelser under vandringen. Kanske dela en bit bröd eller lite choklad?
När man går känns det naturligt att ta upp frågor om livets väsentligheter, kanske tala
om en sorg i livet med någon man knappt känner bara för att det känns bra att dela.

Nya platser, närma mig Gud…
Att som pilgrim få möta nya platser, kanske dela nattvard under bar himmel i en
”naturkyrka” där taket är grenarna av en gammal ek. Här blir det tydligt att kyrkan
finns inom oss. Att få njuta av när vandringen når sitt mål och välkomnas av kyrkklockornas ringning.
När man vandrar i grupp får man, när kvällen kommer, dela arbetsuppgifterna som att
laga mat och diska. Kanske skratta och gråta tillsammans. Det blir lätt stora känslor
som släpps loss.
Hur långt eller kort du går, i sällskap eller ensam kanske du får hitta den ”stora kyrkporten” i naturen och via pilgrimsvandringen hitta hem, hem till evigt liv.
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Orusts pilgrimsleder
Våra pilgrimsleder sträcker sig igenom hela ön och på kartan
bildar en åtta. Det är följande delsträckor, mellan våra kyrkor
av olika längd och karaktär. Du kan gå en eller flera delsträckor.
Morlanda kyrka – Nösunds kapell, 15,8 km
Nösundskapell, via Brattebräcka till Tegneby kyrka 11,2 km
Tegneby kyrka – Stala kyrka, 6,5 km
Stala kyrka – Långelanda kyrka, 10,7 km
Långelanda kyrka – Myckleby kyrka, 12,6 km
Myckleby kyrka – Torps kyrka, 9,0 km
Torps kyrka – Röra kyrka, 12,8 km
Röra kyrka, via Göksäter – Morlanda kyrka, 9,5 km
Stala kyrka – Röra kyrka, 10 km
Alla avstånd är ungefärliga
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