
vägbeskrivning
Fränninge till Vollsjö 3,5 km
Läs texten De glömda på pilgrimsskylten vid Fränninge kyrka. Följ  
Heingebergsvägen till korset i byn där du tar vänster och följer denna väg 
ända till Vollsjö. Efter att passerat Vollsjö centrum följer du Skolgatan som 
är en grusväg som går parallellt med stora vägen genom byn. Vid vägen 
mot Klasaröd lämnar du Skolgatan och följer Bygatan västerut. Snart ser du 
Vollsjö kyrka på vänster sida. Läs texten Fru Annas kapell och guldet från 
Venedig på pilgrimsskylten.

Vollsjö till Östra Kärrstorp 3,5 km
Korsa Bygatan och vandra Vollsjö ängaväg till Östra Kärrstorpsvägen 
som du går 50 meter på åt höger och sedan korsar. Du är nu vid  Östra 
Kärrstorps kyrka. Läs texten Gud i allt på pilgrimsskylten.

Östra Kärrstorp till Brandstad 3,5 km
Vandra Östra Kärrstorpsvägen söderut. Korsa Södra Vollsjövägen och  
vandra till Brandstad kyrka. Läs texten En själens vän på pilgrimsskylten.

Brandstad till Öved 5 km
Vandra tillbaka norrut längs Östra Kärrstorpsvägen. Ta strax vänster in på  
liten väg som leder dig över väg 13. Följ grusvägen tills du har en mindre 
väg på höger sida. Följ här kartan! Ta höger på denna och följ den upp till 
Öveds kyrka. Gå in från öster genom portalen in genom kyrkogårdsmuren 
på kyrkans östra sida. Läs texten Rytmen vid pilgrimsskylten.  Vill du vandra 
en lite äventyrligare väg? Följ samma grusväg efter att du passerat väg 13 
men sväng av tidigare åt höger in på en stig som för dig längs den långs-
mala sjön Vassen på din högra sida och Frualid, en brant som är en vulkanisk 
rest, på din vänstra. Här kan finnas fallna träd och nässlor men vandringen 
är vacker. Efter sjön möter stigen en mindre väg där du tar vänster och 
sedan vänster igen över en bro. Fortsätt grusvägen fram till Öveds kyrka. 

Öved till Harlösa 13 km
Följ Öveds kyrkoväg västerut. Korsa större väg och vandra mot Öveds-
kloster. Vägen svänger höger genom den mäktiga Hålemansallén. Ta höger 
och följ den större vägen några hundra meter och sedan första vägen åt 
vänster, norrut, en rak och smal grusväg. Följ denna in mellan grindstol-
parna till en gård och vidare till Bellevuevägen där du tar höger. På vägen 
passerar du en skylt på din vänstra sida  som visar mot platsen för ka-
nongropar och massgravar från slaget vid Borst 1644.Ta vänster vid gården 
Bokeröd och fortsätt Bellevuevägen till bron över Borstbäcken. Läs texten 
på minnesstenen: Denna sten restes över alla från Färs & Frostas härader 
som stupade i kriget mot svenskarna i slaget vid Borst den 25 mars 1644.
Följ skogsvägen rakt fram ända till den möter en större asfaltväg där du tar 
höger mot Hjularöds slott. Hjularöd är privatägt men utifrån kan du njuta av 
detta vackra slott som är känt från julkalendern Mysteriet på Greveholm. 
Följ landsvägen till vänster. Bland annat passerar du en vacker gammal 
stenbro på vägens vänstra sida. Ta höger in mot Harlösa kyrka. 
Läs texten Längtan på pilgrimsskylten. Du kan också följa Skåneledens 
orange markeringar i naturen och rosa på kartan från Hjularöds slott till 
Harlösa. Vägen är delvis ansträngande att gå, men vacker.

Harlösa till Silvåkra 5,5 km
Från kyrkan följer du Pilgrimsvägen och Skåneleden söderut ner för den 
sköna lilla stigen som övergår i Markavägen. När den möter Gårdstånga- 
vägen tar du vänster. Du kan följa Skåneledens markeringar hela vägen 
genom byn och passerar då bland annat en matbutik. Vill du gå en rakare 
väg korsar du Gårdstångavägen och går ner för en liten trappa till Kinne-
vadsvägen. Efter husen på höger sida kommer du åter på Skåneleden som 
följer den gamla banvallen. Följ denna ända till fågeltornet vid Krankesjön. 
Här viker Pilgrimsvägen av upp till vänster och sedan höger in i byn Silvåkra. 
Mitt i byn svänger du höger igen och når Silvåkra kyrka som ligger på 
vänster hand. Läs texten Mårtens mantel på pilgrimsskylten.

äta, bo och be 
SILVÅKRA
Silvåkra kyrka, www.veberodsforsamling.se/forsamling. Kyrkan är öppen 
i samband med gudstjänst. Ring eller mejla församlingen 046 23 45 40 eller 
veberod.forsamling@svenskakyrkan.se för att få kyrkan öppnad annan tid. 
På mangårdsbyggnaden tvärs över gatan från kyrkan finns vattenutkastare 
med färskt dricksvatten för vandrare.  

HARLÖSA
Harlösa kyrka, www.svenskakyrkan.se/loberod/, öppen vid gudstjänst. 
Ring vaktmästaren på kyrkogården, 0767 97 64 11 (ej under vaktmästarens 
semester) eller pastorsexpeditionen för att få kyrkan öppnad 0413 54 58 
30 annan tid. Ica Nära Primören, Harlösa, Gårdstångavägen 4, 046 612 34, 
www.oppettider.nu/ica-nara-primoren-harlosa. Grand Pizzeria, Harlösa, 
Gårdstångavägen 21, 046 614 44, här finns även rum att hyra.

ÖVED
Öveds kyrka, www.svenskakyrkan/vollsjo.se, vardagar kl 7.00-16.30 kan 
kyrkan öppnas av kyrkovaktmästaren på kyrkogården, ring 0706 48 86 78, 
0706 48 86 74. Helger öppen i samband med gudstjänst, för övrigt stängd. 
Om du önskar att komma in i kyrkan under helgen ring 0706 48 86 74, 
0706 48 86 70 och kom överrens om tid. Övedskloster Bed & Box, sten-
stallet@ovedskloster.com, 046 63002. Övedskloster, www.ovedskloster.
com, trädgården öppen för besökare. vardagar kl 9.00-16.00.  
Vid Vombsjön finns fin badplats.

BRANDSTAD
Brandstads kyrka, www.svenskakyrkan/vollsjo.se, vardagar kl 7.00-16.30 
kan kyrkan öppnas av kyrkovaktmästaren på kyrkogården, ring 0706 48 86 
77, 0706 48 86 74. Helger öppen vid gudstjänsten, för övrigt stängd. Om 
du önskar komma in i kyrkan under helgen ring 0706 48 86 74, 0706 48 
86 70 och kom överrens om tid. I Brandstad kan du prova på couchsurfing 
dvs sova hemma hos en privatperson på dennes soffa eller extrabädd. Ett 
trevligt sätt att få nya bekantskaper. Kontakta Ingegerd på info@ggvision.
se så hjälper hon till att förmedla plats.

ÖSTRA KÄRRSTORP
Östra Kärrstorps kyrka, www.svenskakyrkan/vollsjo.se, vardagar kl 7.00-
16.30 kan kyrkan öppnas av kyrkovaktmästaren på kyrkogården, ring 0706 
48 86 76, 0706 48 86 74. Helger öppen vid gudstjänst, för övrigt stängd. 
Önskar du komma in i kyrkan under helgen, ring 0706 48 86 74, 0706 48 
86 70 och kom överrens om tid. Församlingshemmet kan bokas för över-
nattning, www.svenskakyrkan/vollsjo.se. Kontakt: kyrkoherde Erica Lillö 
0706 48 86 70, 0416 301 07. Killegården, rum med frukost, 0707-48 47 55, 
svinget@telia.com, www.killegården.se. 

VOLLSJÖ
Vollsjö kyrka, www.svenskakyrkan/vollsjo.se, vardagar kl 7.00-16.30 kan 
kyrkan öppnas av kyrkovaktmästaren på kyrkogården. Tel 0706 48 86 75, 
0706 48 86 74. Helger öppen vid gudstjänst, för övrigt stängd. Önskar du 
komma in i kyrkan under helgen ring 0706 48 86 74, 0706 48 86 70 och 
kom överrens om tid. Brösarpsholms Gård, Brösarpsvägen, Vollsjö, sten@
brosarpsholm.se, www.brosarpsholm.se, 0709- 383834. Ligger strax ut-
anför Vollsjö - värden hämtar med bil. Ica Nära i Vollsjö, www.ica.se/volls-
jo, 0416 30009. Vollsjö Hembageri, www.hembageriet.vollsjo.info/, 0416 
30056. Vollsjö Pizzeria, www.pizzeria.vollsjo.info, 0416 30162.

FRÄNNINGE
Fränninge kyrka, www.svenskakyrkan.se/vollsjo, vardagar kl 7.00-16.30 
öppnas kyrkan av kyrkovaktmästaren på kyrkogården, ring 0706 48 86 74, 
0706 85 73 71. Helger öppen vid gudstjänst.Önskar du komma in i kyrkan 
under helgen ring 0706 48 86 74, 0706 48 86 70 och kom överrens om tid. 
Fränninge församlingshem kan öppnas för golvlogi (lördag-söndag) 
Församlingen ordnar enkel frukost. Kontakta Ingela Bertilsson på ingela.
bertilsson@svenskakyrkan.se

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 Fränninge till Silvåkra, 34 km 
Som pärlor på ett radband ligger kyrkorna längs denna sträcka. Vägen går på asfalt och grusväg och  
från Harlösa delvis på Skåneleden. Pilgrimen vandrar genom öppet odlingslandskap in i skogsområden. 
Från Harlösa kyrka till Silvåkra kyrka går Pilgrimsvägen huvudsakligen längs Skåneleden och kommer  
under sommaren 2014 märkas med Pilgrimsvägens gula färg. 
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