Från Börringekloster till Trelleborg, 27 km
Mariavägen

PILGRIMSVÄGEN SKÅNE BLEKINGE

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, vars lovsång systrarna och bröderna i klostren sjöng i 400 år varje dag i kvällsbönen.
Därför heter denna sträcka Mariavägen. Denna sträcka går huvudsakligen på smala asfalt- och grusvägar mellan pilealléer och följer länge Skåneleden.

vägbeskrivning

äta, bo och be

Börringekloster till Fru Alstad ca 12 km
Följ Klostervägen västerut. Tag efter ca 800 m vänster i T-korset och följ
den vindlande, böljande asfaltvägen 1,7 km till Lindholmens borgruin som
numera är en gräsbevuxen kulle i pastoral miljö. Här är fint att vila. Fortsätt
samma väg och tag efter 1,8 km vänster mot Anderslöv efter 1,8 km. Detta
är en slingrande väg med lite dålig sikt och bilar som kör lite för fort så var
försiktig. Efter ca 1,9 km tar du höger mot Fru Alstad. I Domme ansluter
Skåneleden till Pilgrimsvägen och du kan nu också följa Skåneledens orangea markeringar till strax väster om Trelleborg. Skåneleden är dock ganska
glest markerad. Vägen för dig Över väg 101, Edvard Perssons väg och på
andra sidan befinner du dig ”söder om landsvägen”.
Vandra Fru Alstad byväg och snart står du vid Fru Alstad pilgimskyrka.
Läs texten Notre Dâme på Söderslätt på pilgrimsskylten.

TRELLEBORG
S:ta Katarinas klosterruin, platsen för ett medeltida franciskanerkloster,
alltid öppen.

Fru Alstad till Trelleborg ca 15 km
Pilgrimsvägen fortsätter följa Skåneleden hela vägen från Fru Alstad till
öster om Trelleborg, även om de orangea markeringarna ibland är ganska
glest placerade. Vägen går söderut genom byn, vänster mot Bösarp och
sedan höger mot V Virestad och här först höger mot Gislöv och snart
vänster på Virestadsvägen mot Gislöv. Vägen svänger höger längs pileallé
på grusväg. Strax före en bro finns en minnessten med texten: Följ med
mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite,
Markus 6:31. Efter pileallén går vägen rakt fram genom Fjärdingslöv.
Ta vänster mot Mellanköpinge. Du passerar nu Gyllehögarna. Ta vänster
på Mellanköpingevägen ända ner till Engelbrektsvägen. Här viker Pilgrimsvägen av från Skåneleden. Ta höger hela vägen till Glasbruksgatan.
Korsa denna vid övergångsställe till höger och fortsätt Engelbrektsvägen
på andra sidan ca 800 m. Ta vänster in på Parkgatan, höger Ripagatan, vänster Skyttsgatan och höger Spårgatan och vänster in på Valldammsgatan.
Följ denna söderut tills du ser Trelleborgs församlingshem på höger sida
och S:t Nicolai kyrka en bit västerut i parken. Läs texten Att packa lätt på
pilgrimsskylten vid kyrkan. Följ Kyrkogatan söderut och sedan Klostergränden tills du når S:ta Katarina klosterruin på vänster sida. Läs texten
Lyft blicken! på pilgrimsskylten.

S:t Nicolai kyrka, Trelleborg, öppen dagligen 16 juni-15 augusti 2014
kl 10.00-16.00, vintertid dagligen kl 11.00-15.00, www.kyrkan.com.
Hotel Nightstop i Trelleborg, ett prisvärt alternativ, nära färjorna,
Östergatan 59, 0410 41070, www.hotelnightstop.com
Flera andra hotell finns i Trelleborg och många matställen.
FJÄRDINGSLÖV
Meditationsstenen i Fjärdingslöv vid en bro längs vägen.
FRU ALSTAD
Fru Alstad kyrka, öppen vardagar kl 8.00 -16.00, lördagar & söndagar
kl 10.00-16.00, www.anderslov.se. Vid andra tider kontakta Anderslövs
församling 0410 20225.
I Fru Alstad är det knepigt med boende. Närmaste är B&B Kvarnhuset i Börringekloster och Nötesjö Värdshus, www.notesjo.se, 040 483800, info@
notesjo.se.
LINDHOLMEN
Lindholmens borgruin, öppen alltid, www.sv.wikipedia.org/wiki/
Lindholmens_borgruin
BÖRRINGEKLOSTER
Börringekloster, www.borringekloster.se, På 1100-talet ett benediktinerkloster 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.
Pilgrimplats Liberiet
pilgrim@lundsdomkyrka.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

