
vägbeskrivning
Börringekloster till Genarp ca  14 km
Vid Kvarnhusets B&B vid Klostervägen finns en tunnel som leder under väg 
E 65. Vandra genom den och följ sedan gångvägen åt höger längs med E65. 
Ta vänster in på asfaltvägen mot Byn. Här finns en kyrkoruin efter Börringe 
gamla kyrka som övergavs på 1700-talet då Gustavs kyrka längre öster-
ut i nuvarande Börringe byggdes. Följ vägen mot Håkanstorp. Vid nästa 
vägskäl ser du Nötesjö by till höger. Ta här vänster mot Sturup. Strax innan 
flygplatsen tar du höger på Västerlångvägen. På vänster sidan finns liten 
rastplats helt nära flygplatsen. Fortsätt Västerlångvägen. Vid stor grind tar 
du vänster och rundar staketet och vandrar vidare på Västerlångvägen på 
andra sidan. Snart är du vid Terminalvägen och Sturups flygplats.

Fortsätt din vandring norrut samma riktning som du kom. Vägen heter nu 
Bramstorpsvägen. Du vandrar förbi Sturup Airport Hotel. Här börjar Skå-
neleden med orangea markeringar längs vägen, ibland dock ganska glest. 
Följ kartan och Skåneledens markeringar hela vägen till naturreservatet 
Risen söder om Genarp. Här viken Pilgrimsvägen av genom Risenområdet. 
Följ kartan noga här in mot Genarp där du vandrar Sandvägen hela vägen 
genom villaområdet tills du når Kyrkovägen där Genarps kyrka ligger. Läs 
texten Törst på pilgrimsskylten.

Genarp till Gödelöv 2 km
Vandra Kyrkovägen österut och ta vänster i korsningen mot Gödelöv. Följ 
stora asfaltvägen hela vägen till Gödelövs kyrka. Läs texten Räddad på 
pilgrimsskylten.

Gödelöv till Dalby ca 15 km
Vandra in på lilla vägen mot S Fästan och följ denna genom skogen. Du 
passerar en grusväg vid två hus och vandrar vidare på liten skogsstig öster 
om Björnstorps slott. Söder om Ugglarpssjön möter du återigen Skåneleden 
som du nu följer hela vägen genom Knivsås naturreservat upp till gång- 
och cykelvägen (den gamla banvallen) mellan Dalby och Torna Hällestad. 
Här lämnar Pilgrimsvägen Skåneleden (den fortsätter mot Torna Hällestad) 
och du tar vänster mot Dalby. Efter en stund korsar Pilgrimsvägen Häl-
lestadsvägen och du fortsätter rakt fram. Strax före Dalby tar du höger in 
på grusväg som leder dig in i bostadsområde med många gång- och cy-
kelvägar som möts i triangelkors. Ta vänster i första korset vid rad av röda 
tegelhus, vänster även i andra och höger i tredje korset. Vandra genom 
tunneln och därefter höger ner till Veberödsvägen. Ta höger på denna och 
sedan höger igen uppför Tingsgatan. Vid pastorsexpeditionen går du in vid 
bruna planket enligt pilgrimsmarkeringarna och in på kyrkogården. Ställ dig 
gärna en stund öster om kyrkan med ryggen mot korväggen. Rakt framför 
dig ser du tecken i marken som visar kyrkans tidigare storlek. Bland gravar-
na kan du hitta ett stort kors som markerar var högaltaret en gång stod. Du 
är nu vid Heligkorskyrkan i Dalby som är Nordens äldsta bevarade kyrka 
byggd 1060. Läs texten Lovsång på pilgrimsskylten.

äta, bo och be 
BÖRRINGEKLOSTER
Börringekloster, www.borringekloster.se, På 1100-talet ett benediktiner-
kloster för nunnor, idag ett slott från 1700 talet som är privatbostad med 
möjlighet att bo över i Bed & Breakfast,  Kvarnhuset, 040 483201, info@
kvarnhuset.com, www.kvarnhuset.com.  Vattenkran finns utomhus för den 
törstige att fylla på sin vattenflaska.

NÖTESJÖ
Nötesjö wärdshus, Nötesjövägen 128, www.notesjo.se, 040 48 38 00,  
info@notesjo.se. Obs 400 m öster om leden.

STURUP
Sturup, Malmö Airport, www.swedavia.se/sv/Malmo här finns caféer, 
7-eleven, bankomat, toaletter mm. Och flyg förstås samt Sturup Airport 
Hotel, www.malmoairporthotel.se.

GENARP
Genarps kyrka, www.svenskakyrkan.se/genarp, 040 480375, 
Församlingshemmet kan ta emot större grupper men behöver förvarnas i 
god tid. Kontakta församlingen enligt ovan. 
Liseå gård, gästlägenhet med pentry, dusch och toa, på Kyrkovägen 800 
meter väster om Genarps kyrka, 0702 12 71 74.
Pizzeria Fortuna, Bygatan 3, 040 48 05 32.
Kakans konditori, Heckebergavägen 16, 040 48 07 39.
Genarps Spel och gott, även bankomat, Heckebergavägen 3,  
040 48 00 05. Coop konsum, apoteksombud, Heckebergavägen 13.
Ica nära, Lillegårdsvägen 6. Medborgarkontoret har viss lokal information, 
Heckebergavägen 1, 046 35 63 57.

GÖDELÖV
Gödelövs kyrka, www.svenskakyrkan.se/genarp, 040 480375
Genarps församlings pilgrimshärbärge i röda huset vid kyrkogårdsmuren 
söder om Gödelövs kyrka. Kod till dörren som du får vid kontakt med för-
samlingen. Enkelt golvlogi för max fyra personer. Ingen el/vatten. Nyckel till 
toa på kyrkogården finns i huset.

BJÖRNSTORP
Björnstorps slott, privatbostad, www.gyllenkrok.nu

DALBY
Heligkorskyrkan i Dalby, www.svenskakyrkan.se/dalby/, öppen maj-au-
gusti kl 9.00-18.00, september-april kl 9.00-16.00. Vid bokning av andra 
tider kontakta församlingen 046 208400
I Dalby finns flera ställen att äta och bo. Här är några.
Dalby Gästis, www.dalbygastis.se, Tingsvägen 6, 046 20 00 06
Klostret 5, B & B, Lundavägen 1, 0708 19 60 59, monica.larn@gmail.com
Klockaregårdens B & B, Länsmansvägen 3, www.klockaregardenidalby.se, 
046 20 12 09. Privatrum hos pilgrim Elisabet Lind, lindelise2003@yahoo.se, 
046 20 32 12. Privatrum hos Ola Sjödin, 046 20 30 55.

I Dalby finns också apotek, vårdcentral och bankomater.

Pilgrimplats Liberiet
pilgrim@lundsdomkyrka.se, www.pilgrimsvagen.se
046 13 83 40
Växeln Lunds pastorat, 8.00-17.00, 046 35 87 00 

Herre, visa oss din väg 
och gör oss villiga att vandra den. 
Heliga Birgittas bön

 

 

Från Börringekloster till Dalby, cirka 31 km 
Mariavägen

Pilgrimsvägen mellan Trelleborg och Dalby är en vandring från kloster till kloster till kloster. Det mesta  
av klosterbyggnaderna är borta men med lite fantasi kan vandraren ana spåren från alla fötter som  
vandrat här genom århundraden. Mitt på leden ligger pilgrimskyrkan Fru Alstad. Frun i bynamnet Fru 
Alstad är Jesu mor Maria. Henne vars lovsång systrarna och bröderna i klostren sjöng i 400 år varje dag i 
kvällsbönen. Därför heter denna sträcka Mariavägen. Vandringen går genom sköna bokskogar, böljande 
odlingslandskap och mitt i denna idyll Sturups flygplats som intressant kontrast. 
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