Mellan Riseberga kloster i Närke och Vadstena i Östergötland finns gamla kopplingar,
inte minst den heliga Birgittas dotter Katarina
som tillbringade flera år av sitt liv i Riseberga
innan hon blev den första abbedissan i Vadstena. Nu skapas Katarinaleden till hennes
minne och i sommar kan du följa den—eller
Munkastigen—på väg till Vadstena.
20 juni
Vandringen inleds med en friluftsgudstjänst på
Midsommardagen vid Bagarstugan i Närkes
Kil kl. 11.00. Efter gudstjänsten serveras
lunch i Equmeniakyrkan, ca 1 km från Bagarstugan. Axbergs pilgrimsgrupp ansvarar för
dagens etapp som går till den vackra radbyn
Tysslinge by. Om du vill vandra en dagsetapp
tar du med dig egen matsäck och betalar lunchen i Equmeniakyrkan till självkostnadspris,
meddela gärna innan att du vill gå med på
vandringen. Vill du övernatta sker detta på
madrass i Tysslinge församlingshem.
21 juni
Axbergs pilgrimsgrupp ansvarar för dagens
etapp. Vandringen startar kl. 9.00 vid Tysslinge församlingshem och går söderut via Vintrosa kyrka, Granhammar till Knista kyrka.
För den som vill övernatta sker detta på
madrass i Knista sockengård.
NÄSTA DAG ETT VÄGVAL...
22 juni
Benjamin Lundqvist leder dagens vandring
som avgår kl. 9 från Knista kyrka mot Riseberga klosterruin, där en guide tar emot kl. 10.
Kaffepaus och visning av klosterområdet. Efter lunch fortsätter vandringen via Edsbergs
kyrka och Logsjö. Munkastigsvandrarna tar av
mot Tångeråsa (se nedan) och vandrarna på

Katarinaleden går via Viby kyrka till Viby
Prästgård för kvällsmat och övernattning i
Gamla Prästgården för den som önskar.
Vill du övernatta sker detta i sängar i Viby
Gamla Prästgård.
23 juni
Vandringen börjar kl. 9 vid Viby Prästgård och går via Viby kyrka, Viby Krog,
Dovra sjöar och till Rosendal. Vill du
övernatta sker detta i stugor på Rosendals
Festgård.
24 juni
Dagens vandring startar kl. 9 vid Rosendals festgård med riktning söderut. I 90graders kurva tar man in på en traktorväg
och går så småningom över en bro mellan
två vattendrag. Fortsätt mot Skyllbergs
bruk, Skuru, längs Åmmelångens östra
sida och så småningom förbi Hammars
glasbruk och Hammars kyrka. Vill du
övernatta sker detta på madrass i Hammmars församlingshem.
25 juni
Vandringen följer först gamla vägen genom Sänna och förbi Gärdshyttans flyktingförläggning innan man går uppför upp
på höjderna och passerar Övra Forsa,
Kättstaka och Hulta, tidvis med fantastisk
utsikt över Vättern. Innan man når klassiska Medevi Brunn passeras ett säteri och
riksvägen. Brunnens ”grötlunk” på kvällen
är en möjlighet—sängen i vandrarhemmet
en annan.
26 juni
Dagens vandring går över en stor gård ner
mot Vätterstranden som man sedan följer
ett stycke innan man viker av uppåt mot

Heidenstams Övralid där det blir lunchpaus.
Sedan bär det åter utför ned mot Vättern och
Motala. Staden lär fyllas av cyklister även
dessa dagar, men vandrarhemsplats finns även
för pilgrimer.
27 juni
Sista dagens vandring börjar i stadsmiljö och
går över nya bron över Motala Ström. Med
Vätterkänning närmar man sig Vadstena dit vi
ankommer samtidigt med vandrare från Linköpings stift och Skara stift. Välkomnande
och övernattning på Vadstena Pilgrimscentrum.
ALTERNATIVT LÄNGS MUNKASTIGEN
22 juni
Den som väljer den västligare Munkastigen
följer Lasse Karlsson och viker av i Logsjöns
sydspets för att gå mot Tångeråsa. Vill du
övernatta sker detta på madrass i Tångeråsa
bygdegård.
23 juni
Vandringen börjar kl. 9 vid Tångeråsa kyrka
och går över Skagershultsmossen till Svartå.
Vill du övernatta sker detta i stuga i Åbytorp
söder om Svartå.
24 juni
Dagens vandring leds av Tor Eriksson och
startar kl 9 vid Svartå herrgård. Munkastigen
går via Svartå gamla bruk, Bojegruvan, Trollkarlsberget, Lill-Tysslingen, Stora Rankemossen, Ekåsabränningen, Trollåsarna och slutligen Ramundeboda klosterruin. Se även
www.regionorebro.se/munkastigen. Vill du
övernatta sker detta i sängar i Café Sockenstugans vandrarhem.

25 juni
Dagens vandring leds av Tor Eriksson
och startar kl 9 vid Ramundeboda klosterruin. Leden går på kuperad terräng
via Kolviksåsen, Långsmon, altarstenen
vid Kråksjön, Kråksjöåsen och Grytsjön fram till Gråmon. Vill du övernatta
sker detta på Tivedstorps vandrarhem,
dit vi transporteras med bil.
26 juni
Vandrarna transporteras till Gråmon
där pilgrimsvandringen fortsätter mot
Olshammar och övernattningen.
27 juni
Båttransport Olshammar-Vadstena.
28 juni
Möjlighet att kröna vandringen med att
delta i gudstjänsten i Vadstena klosterkyrka—Sveriges efter Uppsala Domkyrka största kyrkorum och platsen där
både den heliga Birgittas och hennes
dotter den saliga Katarinas kvarlevor
förvaras och vördas.
BIDRAG TILL EKOVANDRINGEN TILL
PARIS
Enskilda och t.ex. församlingar uppmuntras att ta med lite vatten hemifrån
och ett klimatlöfte som vi lämnar i
Vadstena för vidare befordran till Paris
och det stora klimatmötet där i höst.

Invig Katarinaleden genom att
vandra hela eller delar av vägen
från Närkes kil i norr till Vadstena
i söder med start på midsommardagen. Dagsetapperna är ca 20
km.
Vill du bara gå med en etapp tar
du med egen matsäck; fika och
lunch. Anmäl innan om du behöver transport tillbaka till etappstart. Vill man övernatta tar man
med lakan och handduk. Biltransporter, kvällsmat, frukost och
matsäck ingår i dygnskostnaden
400 kr. Följebil transporterar
tyngre packning.
Anmälan senast 10/6 till Viby
församlingsexpedition på
0582-66 00 10.
Se även webbsidan
www.pilgrimnarke.se

NÄRKES KILVADSTENA
20-28 JUNI 2015
PILGRIMSVANDRING LÄNGS
KATARINALEDEN/
MUNKASTIGEN

Pilgrimscenter
Viby Gamla Prä stgå rd
Lundby Prä stgå rden 187
694 95 VRETSTORP
Telefon0582-66 06 10
E-post: pilgrimscenter@viby.nu

Gå hela eller delar av en stafettvandring i
sommar! Dagsetapperna är c:a 20 km långa.

