Att pilgrimsvandra
Pilgrimsvandring förekommer i nästan alla religioner
och kulturer och är en mycket gammal tradition. Det är
ett slags uppbrott från det vanliga livet, ett sätt att leva
närmre naturen och vandrandet är för många en helt
ny livsstil, där man bär på en önskan att nå en djupare
relation till sig själv och Gud. Andra vill berätta om livets
djupare värden och göra sig beredda på möten med
andra människor i nya sammanhang.

Pilgrimsvandra
i Bjärreds församling

”Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr,
oändligt är vårt stora äventyr”
Karin Boye

Pilgrimsled Spanien – Norge
Pilgrimsvägen utgör en del av den stora vandringsleden
som binder samman Santiago di Compostela i
Spanien med Nidaros (Trondheim) i Norge. Vår del
av pilgrimsvägen går genom Skåne, där Lund och
Domkyrkan är medelpunkt. Till vår församling går leden
via Önnerup – Fjelie – Flädie, och från Bergakyrkan följer
leden strandpromenaden till fågeltornets parkering,
därefter grus- och landsväg till Borgeby kyrka.

Pilgrimen idag
Intresset för pilgrimsvandring ökar stadigt, inte så mycket som
uttryck för helgondyrkan utan mera som medel för ett andligt
sökande, en inre resa. Att pilgrimsvandringar nu lockar allt fler
människor visar också på ett ökat behov att komma ifrån den
stressiga vardagen och en längtan efter stillhet och ro i en tid
då dagens rastlösa människas behov av detta är så påtagligt.
Under en pilgrimsvandring sker samtidigt något inom mig
som människa, man upptäcker mer av sig själv och får nya
perspektiv på tillvaron, och kanske får jag också förmånen att
dela detta med någon medvandrare.

”Byta ett ord eller två gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte borde vara så.”
Hjalmar Gullberg

Pilgrimens sju nycklar
Pilgrimstanken har återfötts ur dagens rastlösa människas
behov av stillhet och ro, och de sju nyckelorden kan ge
svar på varför människor i vår tid lockas att pilgrimsvandra.
Långsamhet – Frihet – Enkelhet – Bekymmerslöshet – Tystnad
– Delande – Andlighet. Sju nyckelord, sju ”längtor”, sju brister
i vår kultur, som beskriver den moderna pilgrimens hjärta
och själ. I vår moderna tillvaro ser pilgrimen en möjlighet att
vägledd av de sju nyckelorden med sina vandringar finna
sig själv och söka andlig gemenskap.

Bra att veta …
Frihet
Enkelhet
Pilgrimen i historien
Historiskt förknippas pilgrimsvandringar mest med
medeltiden då det var en så omfattande folkrörelse
att det kan vara svårt för oss idag att förstå. I stora
delar av Europa vallfärdades det till platser ägnade åt
olika helgon, men samtidigt som man sökte andliga
upplevelser var vandrandet också ett avbrott i
vardagen. Det växte upp en hel ”medeltidsturism” kring
pilgrimsvandrandet med härbärgen och gästgiverier.
Jerusalem, Rom, Santiago di Compostela och Nidaros
var de fyra stora pilgrimsmålen och hos oss gick alltså
den stora pilgrimsleden norrut ofta förbi mera lokala
pilgrimsplatser. Pilgrimsvandrandet förbjöds i vårt land
i samband med reformationen under senare delen av
1500-talet, men har nu fått en renässans och de senaste
ca tio åren har pilgrimsrörelsen vuxit till att idag åter vara
en omfattande och ökande folkrörelse.

”Det är något bortom bergen,
bortom blommorna och sången,
det är något bortom stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt.”
Dan Andersson

Bekymmerslöshet
Tystnad
Delande
Andlighet

© Svenska Kyrkan, Bjärreds Församling, 2009. Grafisk form: Lena Särnfors, www.sarnfors.com Foto: Lena Särnfors & Hans-Ingvar Hansson

Långsamhet
MatställeN
Bjärreds krog
S. Västkustvägen 5
Tel: 046-29 35 50

Övernattning
Bjärreds församling, endast grupper
Öresundsvägen 9
Tel: 046-440 41 53

Bjärreds Pizza & Kebabbutik
Neptunivägen 1
Tel: 046-29 49 30

Galleri Selle
N. Västkustvägen 40
Tel: 046-29 19 92, 070-718 48 39

Bjärreds Saltsjöbad
Långa bryggan
Tel: 046-29 30 10

Borgeby prästgård, Borgeby kyrkv. 2
Lise-Lott Linder-Persson
Tel: 046-70 56 78, 0768-97 92 78,
0730-300 680

Restaurang
Bjärreds Centrum
Tel: 046-29 38 36
Café Långa Längan (sommartid)
Bjersundsvägen 35
Tel: 046-29 49 51
Restaurang & Pizzeria
S. Västkustvägen 4
Tel: 046-29 14 30
Neptunigrillen
Neptunivägen 1
Tel: 046-29 40 08
Café Mokabia
N. Västkustvägen 5

Otto Pers Gård, i mån av plats,
Österleden 3, (Friluftsfrämjandet,
fasta vindskydd)
Tel: 046-29 17 01, 0733-90 43 55
Scoutgården (Bjärreds Scoutkår)
Nordmannavägen 25
Tel: 046-29 28 00
Annan service
Apotek, Bjärreds Centrum
Tel: 0771-760 760
Uttagsautomat
N. Västkustvägen 4
Bankomat, Bjärreds Centrum

MatbutikeR
ICA Supermarket, Bjärreds Centrum

Bjärreds Sko & Nyckelservice
Bjärreds Centrum

Netto, N. Västkustvägen 2

Galant Fotvårdsklinik
Docentvägen 7
Tel: 046-29 25 23

Statoil, N. Västkustvägen 32,
mitt emot centrumhuset
Gårdsbutiker mm
Borgeby Kryddgård
Desideriavägen 4
Tel: 046-70 69 03
Holländarehusgården
Västervångsvägen
Tel: 070-231 70 98
Solnäs Gårdsbutik, Fjelie
Tel: 046-24 70 89
Sund Mat Gårdsbutik
Västervångsvägen 13 B
Tel: 046-70 70 58

Post (Statoil), N. Västkustvägen 32
Tandläkare (Folktandvården)
Bjärreds Centrum
Tel: 046-275 90 00
Bjärreds Vårdcentral, Bjärreds Centrum
Tel: 046-275 23 50
Sundets läkargrupp, Bjärreds centrum
Tel: 046-29 73 70
BUSSLINJER
137 Lund - Bjärreds Centrum
132 Malmö, Landskrona - Bjärreds
Centrum

Senast uppdaterat: 2011-10-05

Vill du veta mer om pilgrimsvandringarna?
Se information om aktuella vandringar m.m. på hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/bjarred, Tel: 046-29 40 50
www.pilgrimsvagen.se

Löddeköpinge
E6/E20

Vikingatider

Lyckehusen

väg

otts

y sl

geb

Bor

Borgeby
Bo

rg

Borgeby
prästgård

eb

yk

yr

n

de

rle

te
n

äge

rgsv

sbo

en

Rut

Domedejla
mosse

n
ge
vä

Vikhög

äg

Ös

N. Västkustväg

Borgeby

nsta
Vä

kv

Galleri Selle

Fågeltorn

Bjärred

Otto Pers
gård

Scoutgård

N. Västku

die

ägen
Fjeliev

Centrum

stvägen

en

g
svä

nd

esu

Ör

g

n
n
llé
ge
rka dsvä
n
u
s
r
Bje

Pa

Fjelie

Flädie

K

16

n

ge

vä

da

n
Lu

Flä

vä
yrk

E6/E20

Lund

en

väg

e
Tolv

S.

Petersgårdens
kyrka

Domkyrkan

tv

us

stk

Vä

gen

äg

Trollebergsvä

en

Pilgrimsvägen
Lokala leder
Under konstruktion 2009–2010

Haboljung
Lomma

1
1

4

2

3

3

3

5

6

1 Borgeby kyrka
Kyrkan är troligen byggd som en slottskyrka och de äldsta delarna är från
tidig medeltid och var förbundna med Borgeby slott med en mur och
en underjordisk krypgång. Större delen av den gamla kyrkan revs 1871
och det nuvarande ljusa och rymliga långhuset och en ny absid byggdes.
Dopfunten är från medeltiden och delar av predikstolen med bilder av de
fyra evangelisterna är från 1700-talet. Altartavlan av trä är från 1870-talet
och föreställer Jesus i Getsemane. Ett krucifix från Oberhammergau i
Tyskland och två malmljusstakar från 1500-talet pryder altaret. Familjen
Nordlind på Borgeby slott skänkte två nya kyrkklockor med ingraverade
dikter av Ernst Nordlind efter en brand 1915. Vid kyrkan finns en minnes
lund, som är gemensam för hela Bjärreds församling.
2 Borgeby slott
Den ursprungliga borgen, Borbi borg, lät kung Harald Blåtand bygga
redan vid vikingatidens början då Lödde å utgjorde en betydelsefull
vattenled. I modern tid var borgen i familjen Nordlinds ägo under ca 100 år
fram till 1978. Slottet var då en central mötesplats för många europeiska
kulturpersonligheter. Det var framför allt Hanna och Ernst Norlind som
bidrog till att göra slottet till en institution för konst och kultur. Ernst
blev med tiden erkänd målare och Hanna höll kulturella salonger på
slottet. Sedan 2007 ägs slottet av Lomma kommun och är föremål för en
kulturell renässans i Nordlindsstiftelsens anda med långtgående planer
på att återskapa det kulturella centrum som slottet en gång var. Det s k
”Börjes torn” byggdes omkring år 1500 och fick sitt namn efter den
siste store prelaten på Borgeby, ärkebiskop Birger Gunnersen. Tornet är
byggt i fyra våningar med massiva murar och var troligen avsett som ett
bevakningstorn över trafiken på Lödde å.
3 Bergakyrkan
Kyrkan byggdes 1974 och bestod från början av fyra längor, där
Bergakyrkan, Bergasalen och pastorsexpeditionen fick sina lokaler.
Inredningen är till stor del av trä och sten. Trägolvet är av hundraårigt
kajvirke från Helsingborgs hamn och de öppna takstolarna är gjorda
av en skogshuggare från Härjedalen. Dopfunt och en inmurad skulptur
föreställande den sista måltiden är signerade av den danske bildhuggaren
Torvald Westergaard. Krucifixet ovanför altaret är från 1400-talet och
kommer från Flädie gamla kyrka. ”Träbibeln”, som pryder ena långväggen
i Bergasalen, är gjord av konstnären Stig Carlsson och beskriver de stora
händelserna i Gamla och Nya testamentet, bl a skapelsen, Noaks ark, Jesu
födelse och påskhögtiden. Konstverket börjar och slutar på samma sätt:
”Guds hand som omfamnar allt”. 1991 gjordes en tillbyggnad och bl a kök
och ett efterlängtat musikrum blev verklighet.
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bryggan – Bjärreds landmärke
Redan 1901 byggdes här en bad- och nöjesanläggning med
kallbadhus, badhotell och eleganta restauranger. Soliga sommar
söndagar kom människor i tusental hit till Bjärreds Saltsjöbad
med tåg från Lund och Malmö för att roa sig, spela tennis, segla,
äta och bada. Den historiska badanläggningen har ersatts av den
500 m Långa bryggan med ett modernt kallbadhus och restaurang
längst ut som bidrar till att Saltsjöbaden än idag utgör en omtyckt
samlingspunkt i Bjärred.
5 Flädie kyrka
När den gamla kyrkan revs 1886 fanns ett förslag att bygga en stor
kyrka gemensam för Fjelie och Flädie byar. Men så blev det inte utan
den nuvarande kyrkan ersatte den gamla och byggdes på samma
plats med invigning 1888. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende efter
en restaurering i mitten av 1950-talet. Dopfunten i sandsten kommer
från den gamla kyrkan liksom malmljusstakarna på altaret och en
altartavla över den södra ingången. Figurerna runt predikstolen
är skurna i ek och kommer troligen också från den gamla kyrkan.
Kyrkans processionskors förställande den segrande Kristus är gjort
av konstnären Lorentz Hartman från Västerbotten och ljusbäraren i
smide är tillverkad av Galleri Selle, Bjärred.
6 Fjelie kyrka
Den ursprungliga kyrkan är från mitten av 1100-talet, men under
1300-talet slogs valv i kor och långhus. Kyrkobyggnaden fick sin
nuvarande utformning i samband med en tillbyggnad i slutet av
1700-talet. Fantastiska romanska och gotiska kalkmålningar pryder
kyrkans interiör, bl a finns ett motiv av Noaks ark. I samband med
restaureringen 1946 satte man upp ett astronomiskt ur, som visar
nästan lika många uppgifter som förebilden i Lunds domkyrka. Varje
kvart spelas melodislingor ur olika psalmer under kyrkoåret. Bl a
spelas Lina Sandells berömda psalm ”Jesus för världen givit sitt liv …”
under passionstiden. Kyrkan hålls för närvarande stängd i avvaktan
på åtgärder för att kunna bevara de värdefulla kalkmålningarna.
Pilgrimsleden fortsätter norrut ….
Vid Borgeby kyrka kan du se över ån till Löddeköpinge 1100-talskyrka
och Vikingatider, en blivande arkeologisk temapark och stavkyrka
från vikingatiden. Här kan du fortsätta vandringsleden mot Nidaros
genom Löddebygdens församling ….
Pilgrimsleden fortsätter österut …..
På din vandring från Fjelie mot Lund genom Lilleby och vidare på
Önnerupsvägen kan du snart skönja staden och Domkyrkans båda torn.
Leden går in i Lund genom S:t Peters klosters församling och passerar
Petersgårdens kyrka som har öppet mån – fre kl 10-15. Här har du
möjlighet till en stunds vila och avkoppling på kyrktorgets café. Intill
Domkyrkan finns Liberiet, en träffpunkt för pilgrimer där du kan få råd
och hjälp på din fortsatta vandring mot Santiago de Compostela.

