
Pilgrimsvandring 
Österlen 
Sommaren 2020



Stora pilgrimsveckan 
på Österlen 25-29 juli 
2020 i samarbete med 
Killans bönegård och 
Pilgrimsvägen Skåne 
Blekinge

På Österlen finns både en Jakobs- 
kyrka och en Olofhelgedom som vi 
vandrar till under den här veckan. 
Var och en ansvarar för att ta sig till 
platsen för vandringsstart och för 
att ta sig hem från från vandringens 
mål, alternativt ordna övernattning. 
Ta med matsäck och dryck i en liten 
ryggsäck, använd väl ingångna skor 
och regnkläder vid behov. Alla dagar 
är kostnadsfria.

Lördag 25 juli - Sankt Jakobs dag 
Pilgrimsvandring från Östra 
Vemmerlövs kyrka till S:t Jakobs 
kyrka i Gladsax, 10 km. Start kl. 9.30.

Vi vandrar Fru Ides väg via platsen 
för Tumathorps kloster. Vandringen 
avslutas 16.00 med pilgrimsmässa i 
Gladsax.

Anmälan och frågor: Killan,  
killan@telia.com, 0414-230 55.

Söndag 26 juli 
Pilgrimsvandring från S:t Jacobs 
kyrka, Gladsax till Baskemölla kapell, 
12 km. Start kl 9.30. Vandring via 
S:t Nicolai kyrka i Simrishamn. 
Vandringen avslutas kl. 17.00.

Anmälan och frågor: Pilgrimsplats S:t 
Olof, Lars Bjerstam, 0761-26 46 61, 
sanktolof@bahnhof.se

Måndag 27 juli 
Pilgrimsvandring från Baskemölla 
kapell till Södra Mellby kyrka, 16 km. 
Start kl 9.30. Vandring via Knäbäcks 
kapell och Stenshuvud. Vandringen 
avslutas kl. 17.00 Anmälan och 
frågor: Pilgrimsgruppen i Kiviks 
församling, Mirja Bergquist,  
0708-41 34 19, 
mirja.bergquist@gmail.com.

Visning av Östra Vemmerlövs 
kyrka kl. 14.00 där Gerd Roos 
berättar om kyrkan och de vackra 
kalkstensmålningarna. Efter 
guidningen bjuds det på grillad korv 
med bröd samt en kopp kaffe och 
eftersnack.

Tisdag 28 juli 
Pilgrimsdag i Östra Vemmerlöv  - 
Gärsnäs församling i samarbete med 
Killans bönegård 
Kl 8.00 Laudes, morgonbön, i Östra 
Vemmerlövs kyrka

Kl 8.30-10.00 Pilgrimsvandring 
på egen hand från Ö Vemmerlövs 
kyrka till S:t Olofs kyrka. Du får 
pilgrimspass, karta och skickas iväg 
med välsignelse och klockringning. S:t 
Olofs kyrka är öppen 12.00-16.00.

Kl 10.00 Vandra med Frälsarkransen. 
En kort meditativ pilgrimsvandring 
med hjälp av Frälsarkransen till 
platser i och kring Östra Vemmerlövs 
kyrka.

Kl 11.00 Guidad visning.  
Gerd Roos berättar om Östra 
Vemmerlövs kyrka och kyrkans 
vackra målningar. Det blir grillad korv 
och kaffe efter visningen.



Kl 12.00 Sext, middagsbön, i Killans 
trädgård.

Kl 14.00  Labyrintvandring i 
Bönegårdens trädgård.

Kl 15.00  «En pilgrim till kaffet». 
Kaffe och samtal om pilgrimsvandring 
i Killans trädgård.

Kl 17.30 Vesper, aftonbön, i Östra 
Vemmerlövs kyrka.

Labyrintvandring i fackelsken i 
labyrinten vid S:t Olofs kyrka kl. 
20.30. Mässa inför Olofsdagen, 
Olsok, kl. 22.00 i S:t Olofs kyrka.

Onsdag 29 Juli  
Den Helige Olofs dag  
Pilgrimsvandring från Södra Mellby 
kyrka till S:t Olofs kyrka, ca 10 km. 
Start kl. 9.30. 

Anmälan och frågor: Pilgrimsgruppen 
i Kiviks församling, Mirja 
Bergquist, 0708-41 34 19,  
mirja.bergquist@gmail.com.

Pilgrimsvandring från Killans 
bönegård i Östra Vemmerlöv till  
S:t Olofs kyrka, ca 13 km.  
Start kl. 9.30. 

Anmälan och frågor: Killan,  
killan@telia.com, 0414-230 55.

Med anledning av rådande pandemi 
kan vi tyvärr inte fira den stora 
högtidliga Olofsmässan i år. Istället 
erbjuds varje pilgrimsgrupp en enkel 
pilgrimsgudstjänst vid ankomst till 
Sankt Olof. 

Välkommen att vandra med!

Musik i sommarkväll i Östra 
Vemmerlövs kyrka kl. 19.00. 
Schlagerallsång  med ”Låtarna vi 
minns” med en hyllning till Ola 
Magnell.

Efter allsången blir det mingel & 
eftersnack med cider & snacks

 

 Under dagarna 27-28 juli kl 
10.00-15.00 pågår en utställning 
i Ö Vemmerlövs kyrksal av 
Bibliska figurer och Kaffebönornas 
verksamhet, det finns möjlighet att 
prova att vandra i en labyrint av rep i 
Bönegårdens trädgård och grillad korv 
mm serveras vid församlingshemmet.

Läs på www.pilgrimsvagen.se hur 
du kan vandra när som helst under 
sommaren längs Pilgrimsvägen Skåne 
Blekinge. 

Pilgrimsvägen har också en egen 
Facebook sida www.facebook.com/
pilgrimsvagen/.




