
vägbeskrivning
Järavallen till Barsebäck 6 km
Kartan börjar mitt i Järavallens naturreservat. Pilgrimsvägen följer för-
sta sträckan söderut genom Barsebäcks golfområde Skåneleden. När du 
lämnar golfbaneområdet tar du höger längs Lundåkravägen 50 meter och 
sedan in via vägbom på liten grusväg mot Barsebäcks slott. Runda slottet 
på dess östra/vänstra sida och till slut står du vid Hofterupsvägen. Vandra 
den åt höger och genast vänster in på Slottsvägen. Ta vänster på Kyrkvä-
gen och du står vid Barsebäcks kyrka. Läs texten Jakob på pilgrimsskylten.

Barsebäck till Löddeköpinge 8 km
Vandra Gillhögsvägen söderut genom Barsebäcks by. Ta höger på cykel-
vägen längs Pinnhättevägen som du sedan korsar för att komma över 
på Backagårdsvägen. Några hundra meter in på denna finns Gillhög på 
din högra sida, en restaurerad gånggrift från yngre stenåldern.. Fortsätt 
Backagårdsvägen, ta vänster på Stubbviksvägen, höger på Våtmarksvägen 
och fortsätt rakt fram i en korsning på Kurtsbovägen. Snedda efter ett tag 
enligt kartan genom ett grönområde så att du kommer in på Lyckehus-
vägen. Följ denna till Barsebäcksvägen och ta höger in mot Löddeköpinge 
centrum vid nästa större vägskäl. Följ denna in till rondellen vid Löddeköp-
inge Gästgiveri. Gå rakt fram mot Kävlinge. Om några hundra meter ser du 
Löddebygdens församlingshem på vänster sida och Löddeköpinge kyrka 
på höger. Läs texten Tillit på pilgrimsskylten vid kyrkan. Om du fortsätter 
några hundra meter till mot Kävlinge ser du snart Vikingatider, en arkeolo-
gisk temapark, på höger hand.

Löddeköpinge till Borgeby 2,5 km
Vandra tillbaka till rondellen vid Löddeköpinge Gästgiveri och tag här vän-
ster längs gång- och cykelvägen söderut på Österleden. Ta vänster mot 
Furulund. Snart är du vid Borgeby kyrka. Läs texten Den inre borgen på 
pilgrimsskylten.

Borgeby till Bjärred 7 km
Vandra tillbaka till Österleden, korsa denna och följ gång- och cykelvä-
gen på västra sidan in mot Bjärred. Ta höger på Tegelbruksvägen, vänster 
Västerlångvägen och höger Västanvägen och in på stigen norr om vägen 
ner mot Strandstråket. Följ Strandstråket hela vägen söderut längs Strand-
vägen och vik in på Öresundsvägen till vänster för att nå Bergakyrkan på 
höger sida. Läs texten Lä på pilgrimsskylten. Om du vill besöka Bjärreds 
kolerakyrkogård och läsa texten Pilgrimsvila på pilgrimsskylten där 
vandrar du upp bland villorna vid Norra Villavägen enligt kartan och sedan 
tillbaka ner till Strandstråket igen.

Bjärred till Flädie 3,5 km
Följ Bergakyrkans vita mur längs Öresundsvägen fram till Norra västkust- 
vägen som du går över och fortsätt på Lundavägens högra sida, bitvis 
gång- och cykelväg. I höjd med Flädie gamla skolbyggnad viker du in till 
höger på Gamla Lundavägen, skylt Emilstorp, Gammelgård, förbi några 
småhus. Där vägen svänger 90 grader vandrar du vidare till vänster på 
cykelvägen mot Flädie. Följ den fram till en stor gårdsbyggnad på höger 
sida, där du korsar stora vägen och fortsätter in på Flädie kyrkoväg genom 
Flädie by till Flädie kyrka och Lantmannaaffären. Läs texten Gud är större 
på pilgrimsskylten vid Flädie kyrka. 

Flädie till Fjelie 2,5 km
Fortsätt över järnvägen och nu har vägen bytt namn till Flädie mejeriväg. 
Vägen svänger höger vid ett backkrön, där du ser två små ”el-telehus”. Här 
fortsätter du din vandring till vänster på cykelvägen mot Fjelie förbi åkrar 
och ängar. Snart skymtar du Fjelie lilla medeltidskyrka, pärlan i Bjärreds 
församling. Läs texten Att förlora sina färger på pilgrimsskylten vid Fjelie 
kyrka. 

äta, bo och be 
BARSEBÄCK
Barsebäcks kyrka, www.loddebygdensforsamling.se, öppen i stort sett 
varje dag kl 8.00-16.00. För öppnande vid andra tider ring för överenskom-
melse 046 708040. Barsebäcks församlingshem: 046 776322 

LÖDDEKÖPINGE
Löddeköpinge kyrka. www.loddebygdensforsamling.se, öppen vardagar 
kl 8.00-16.00. Helger i samband med gudstjänst. För öppnande vid andra 
tider ring för överenskommelse 046 708040.

BORGEBY
Borgeby kyrka, www.bjarredsforsamling.se, kyrkan kan öppnas efter  
överenskommelse, ring 046 29 40 50.

BJÄRRED
Bergakyrkan öppen varje vardag kl 08.30 – 15.30, morgonbön kl 08.30, 
www.bjarredsforsamling.se. Välsorterad ICA-affär i Bjärreds centrum.
Vid Bjärreds centrum och längs Södra Västkustvägen finns många ställen 
att äta. Övernattning även möjlig i Bergagården vid Bergakyrkan,  
046 29 40 50.  

FLÄDIE
Flädie kyrka, www.bjarredsforsamling.se, kyrkan kan öppnas efter över-
enskommelse, ring 046 29 40 50.

FJELIE
Fjelie kyrka, www.bjarredsforsamling.se, kyrkan kan öppnas efter över-
enskommelse, ring 046 29 40 50.

LUND
Petersgårdens kyrka, är en del av församlingshemmet Petersgården vars 
expedition har öppet vardagar 9 -15, här lever den regelbundna bönen 
vardagar 9.15 (onsdagar mässa) och 12.45, www.svenskakyrkan.se/lund/
sanktpeterskloster. Klosterkyrkan öppen vid gudstjänst och när vaktmästa-
re är på plats, kontakta församlingen för andra tider, www.svenskakyrkan.
se/lund/sanktpeterskloster. Kyrkan var på medeltiden en del av Sankta 
Maria och Sankte Peders benediktinkloster för nunnor. Lunds domkyr-
ka, öppen måndag- fredag 8 -18, lördag 9.30 -17, söndag 9.30 -18, www.
lundsdomkyrka.se.

Pilgrimsplats Liberiet, öppen sommartid onsdag kl 10.00 -15.00, torsdag 
& fredag kl 10.00-12.00, onsdag, torsdag och fredag pilgrimsbön kl 9.00 i 
Lunds domkyrka med efterföljande bibelsamtal på Pilgrimsplats Liberiet  
kl 9.20-9.50, www.pilgrimsvagen.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 Järavallen till Lund, cirka 37,5 km 
Sankta Birgittas väg
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Du vandrar nu vidare på Fjelie Nils Hanssons väg med Fjelie nya kyrkogård 
på höger sida. Gå till vänster på Fjelie Vindfälleväg ca 30 m och genom 
gångtunneln under den starkt trafikerade vägen mot Lund. Fortsätt på 
Fjelie Lillebyväg genom det skånska jordbrukslandskapet och vidare på 
Önnerupsvägen mot Lund och snart kan du skönja staden och Domkyr-
kans båda torn. Du passerar snart Värpinge by och fortsätter till vänster på 
Trollebergsvägen mot Lund. På din vandring in i Lund passerar du Peters-
gårdens kyrka på höger sida strax innan en stor rondell. Här kan det finnas 
möjlighet till en stunds vila på kyrktorgets café. Efter rondellen har du 
Klosterkyrkan på din vänstra sida. Läs texten Gästfrihet på pilgrimsskylten. 
Fortsätt följa Trollebergsvägen som går under en järnvägsviadukt, ändrar 
namn till Bangatan och svänger vänster till Bantorget. Gå snett till vänster 
över torget in på Klostergatan vid Grand Hotell och snart möter dig ”Lunna 
pågar”, som Lunds domkyrkas torn kallas. Läs texten Hjärtat på pilgrims-
skylten utanför Pilgrimsplats Liberiet vid Lunds domkyrka.


