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I mer än 800 år har människor 
pilgrimsvandrat till Sankt Olof. Varje 
pilgrimsvandring är en del i en världsvid 
rörelse av fötternas bön, en kroppens 
och själens dragning till en helig plats 
och dess gemenskap, en rörelse som 
pågått sedan människan först blev klar 
över att det finns en Gud att söka, en 
Gud som söker oss. Alltså så länge vi 
varit människor.

Till Sankt Olof har vi vandrat därför att 
Olof den helige har kommit att stå för 
så oändligt mycket hopp, tröst och mod, 
kanske mer än något annat nordiskt 
helgon. Till honom har man gått för 
själens frälsning och kroppens helande, 
för sig själv eller för någon annan, i 
förtvivlan och vanmakt och med nytt 
hopp.

Det som har legat nära människors 
längtan och nöd har man burit med sig; 
allt rymdes inför helgonet och helgonets 
Herre. När digerdöden härjade fanns för 
många inget annat hopp än den heliga 
platsens Närvaro, i Lunkende by i Skåne 
eller på tusen andra pilgrimsplatser i 

Europa. I krigstider har man kommit till 
helgonet med sin utsatthet.

Till Österlens Sankt Olof har man 
vandrat året om, men Olofsdagen 
29 juli är speciell. Just i år inträffar 
den samtidigt som den väldiga 
manifestationen Walk for Future pågår, 
en pilgrimsvandring genom Europa som 
bär på en bön om och en kamp för 
en framtid på en beboelig jord. Själva 
klimatvandringen kommer inte att 
passera Österlen, men några vandringar 
och vandrare kommer också till vårt 
Sankt Olof med klimatvandrarnas bön 
och längtan på sin tunga och i sina 
fötter. Någon annan kanske bär med sig 
coronapandemin och dess följder. 

Så är det i den kristna kyrkan och i dess 
pilgrimsrörelse. Uråldriga traditioner 
visar sin livskraft just genom att de 
kan ge rum åt varje tids och varje 
generations nöd, längtan, bön och hopp. 
Allt till Gud ära.

Lars Axelsson Alebo

Stora pilgrimsveckan på Österlen 2021 
Vandringar mot Sankt Olof och Pilgrim’s Walk for Future



Söndag 25/7  
Sankt Jakobsdagen

13.00  Vandring för ett hållbart 
liv – Pilgrim’s Walk for Future 
Backåkra, meditationsplatsen – 
Borrby strand. 
 
Anmälan pilgrim@lundsdomkyrka.se 
046-71 87 64, Magnus Malmgren 
 
Museet på Backåkra öppnar kl 11.00 
www.dhbackakra.se 

14.00 Vandring från Ö Tommarps 
kyrka till Gladsax kyrka, ca 7 km. 
Information: Henrik Grimheden,  
0414- 41 24 82,  
henrik.grimheden@svenskakyrkan.se

18.00  Pilgrimsmässa, Gladsax kyrka 

Måndag 26/7
8-10 Sändning av pilgrimer för 
enskild vandring från Sankt Olof till 
Ö Vemmerlöv. Välsignelse, karta, 
vägbeskrivning och pilgrimspass erbjuds 
vid starten. Information om vandringen 
och anmälan till killan@telia.com eller tel 
070-969 58 11. 

9.00  Vandring för ett hållbart liv  
– Pilgrim’s Walk for Future 
Borrby strand – Skillinge kapell –  
Ö Hoby kyrka. 
Vandringsstart på stranden nedanför 
Borrby camping 

Anmälan pilgrim@lundsdomkyrka.se 
046-71 87 64, Magnus Malmgren

9.30    Vandring Gladsax kyrka – 
Baskemölla kapell, ca 11 km. 
Information: Henrik Grimheden,  
0414- 41 24 82,  
henrik.grimheden@svenskakyrkan.se

9.30-15   Enskild vandring med 
Frälsarkransen runt Bönegården och  
Ö Vemmerlövs kyrka. Frälsarkransen och 
texter att använda vid vandringen finns 
att låna vid församlingshemmet.

11.00   Visning av Ö Vemmerlövs kyrka 
och dess kalkmålningar.  



Tisd 27/7 

8.00   Laudes i Ö Vemmerlövs kyrka.

9.00    Vandring för ett hållbart liv – 
Pilgrim’s walk for future 
Ö Hoby kyrka – Vallby kyrka –  
Ö Tommarps kyrka och klosterplats 

Anmälan pilgrim@lundsdomkyrka.se 
046-71 87 64, Magnus Malmgren

9.30    Vandring Baskemölla kapell – 
Södra Mellby kyrka

Information: Natasja Jackson Wallin, 
070-853 12 94, eller natasja.wallin@
svenskakyrkan.se

9.30-15.00   Enskild vandring med 
Frälsarkransen runt Killans bönegård och 
Ö Vemmerlövs kyrka. Frälsarkransen och 
texter att använda under vandringen 
finns att låna vid Församlingshemmet.

11.00 Visning av Ö Vemmerlövs 
kyrka.

Onsd 28/7
8.00 Laudes i Ö Vemmerlövs kyrka.

9.00 Vandring för ett hållbart liv 
– Pilgrim’s Walk for Future 
Ö Tommarps kyrka – Ö Vemmerlövs 
kyrka 

Anmälan pilgrim@lundsdomkyrka.se 
046-71 87 64, Magnus Malmgren

9.30-15   Enskild vandring med 
Frälsarkransen runt Bönegården och Ö 
Vemmerlövs kyrka. Frälsarkransen och 
texter att använda under vandringen 
finns att låna vid Församlingshemmet.

9.30-15   Enskild vandring i Labyrinten 
i Bönegårdens trädgård.

14.00   Visning av Ö Vemmerlövs 
kyrka.

15.00   Pilgrimskaffe i Bönegårdens 
trädgård. Samtal kring pilgrimstema.

19.00 Allsång i Pilgrimskväll i Ö 
Vemmerlövs kyrka.

21.30   Labyrintvandring, Sankt Olofs 
kyrkogård

23.00   Olsokmässa i S:t Olofs kyrka



Torsd 29/7 
Sankt Olofsdagen 

Mottagande av pilgrimsgrupper till S:t 
Olofs kyrka

8.00 Laudes i Ö Vemmerlövs kyrka.

9.00 Pilgrimsvandring till Sankt 
Olof. Ledd vandring på ca 13 km, 
huvudsakligen under tystnad. 
Information om vandringen och anmälan 
till killan@telia.com eller 070-9695811

9.00   Vandring från klostret Mariavall 
till S:t Olofs kyrka. 

Information: Henrik Grimheden,  
0414- 41 24 82,  
henrik.grimheden@svenskakyrkan.se

9.30    Vandring mellan Södra Mellby 
kyrka och S:t Olofs kyrka.

Information: Natasja Jackson Wallin, 
070-853 12 94, eller  
natasja.wallin@svenskakyrkan.se

14.00  Labyrintvandring, Sankt Olofs 
kyrkogård 

15.00  Pilgrimsmässa i S:t Olofs kyrka, 
max 30 deltagare

Vandra på egen hand 

Vandra gärna på egen hand under stora 
pilgrimsveckan på Österlen. På följande 
platser och tider kan du bli välsignad 
och sänd vid start, samt få karta, 
vägbeskrivning, pilgrimspass. 

8-10 Sändning av pilgrimer för 
enskild vandring från S:t Olofs kyrka till 
Ö Vemmerlövs kyrka. Information och 
anmälan till killan@telia.com eller 070-
969 58 11. 

Från klostret Mariavall kan enskilda 
pilgrimer få en sändning enligt 
överrenskommelse. Kontakta Mariavall 
på mariavall@katolskakyrkan.se

På: http://www.pilgrimsvagen.se/
pilgrimsvagen/sanktolofsleden/ hittar 
du kartor för pilgrimslederna på Sankt 
Olofsleden. 

Sankt Olofs kyrka öppen dagligen 
12-16.

www.pilgrimsvagen.se 

www.walkforfuture.se

www.svenskakyrkan.se/lundsstift/killan

För kompletterande information:  
www.pilgrimsvagen.se/aktivitet/ 
stora-pilgrimsveckan-pa-osterlen/



Ett samarrangemang mellan  
Pilgrimscentrum Liberiet, Lunds stift, 
Pilgrim Österlen  
Den Heliga killans bönegård 
Simrishamns församling






