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Tel +46(0)304-79 93 40
turistinfo@orust.se

www.svenskakyrkan.se

 TURISTINFORMATION 
 TOURISTINFORMATION
 www.sodrabohuslan.com 
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WC finns vid kyrkorna, förutom Nösunds kapell. Öppna dagtid.  
 
There is a toilet at the churches, except for Nösunds Chapel. 
Open daytime.

Pilgrimsled / Pilgrimage

Vandringsled / Hiking

Färjeled / Ferry route

Teckenförklaring / Legend

Rastplats / Service area

Vandringsled / Hiking

Badställe / Swimming spot

Sevärdhet / Sight

Utsiktsplats / View point Toalett / Toilett

Personfärja / Ferry

Café / Café

Hotell, B&B / Hotel, B&B

Bilfärja / Car ferry

Camping / Camping

Kyrka / ChurchTuristinformation /  
Tourist information

Parkering / Parking lot1
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Tavlebords Honungsgård  www.tavlebordshonungsgard.se 

Nösund Havshotell  www.nosundhavshotell.se

Nösundsgården  www.nosundsgarden.se  

Bryggvingen  www.bryggvingen.se 

Mollösunds Wärdshus  www.mwhus.se 

Prästgårdens pensionat  www.prastgardens.se 

Hamna i Mollösund  www.hamnaimollosund.se

Lådfabriken  www.ladfabriken.eu 

Mias Sjöbod  www.miassjobod.se 

Stockens camping  www.stockencamping.se

Tofta gård  www.toftagard.se 

Göksäter  www.goksater.se 

Morlanda Handelsträdgård/Trulls Café  

www.morlandaht.se 

Orust Golf  www.orustgk.se 

Malö camping  www.malocamping.se 

Handelsman Flink  www.handelsmanflink.se 

Villa Frideborg  www.villafrideborg.se 

Slussens Pensionat  www.slussenspensionat.se 

Lilla Röran  www.lillaroran.com
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Boende & mat längs vägen / Stay & eat

Långelanda kyrka - 2.  Stala kyrka, 10,7 kilometer 

Stala kyrka - 3.  Tegneby kyrka, 6,5 kilometer 

Tegneby kyrka - 4.  Nösunds kapell, Brattebräcka, 11,2 kilometer 

Nösunds kapell - 5.  Morlanda kyrka, 19 kilometer 

Morlanda kyrka - 6.  Röra kyrka, Göksäter, 13 kilometer 

Röra kyrka - 2.  Stala kyrka, 10 kilometer

Röra kyrka - 7.  Torps kyrka, 12,8 kilometer 

Torps kyrka - 8.  Myckleby kyrka, 9,0 kilometer

Myckleby kyrka - 1.  Långelanda kyrka, 12,6 kilometer 
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Pilgrimsleden
Pilgrimsleden på Orust förbinder åtta kyrkor. Leden är totalt 90 km.

Digital karta / Digital map
www.pilgrimsledenorust.se 
 

Via den digitala kartan finner du enkelt 
din aktuella position.   

With the digital map you can easily pin-
point your current location.

            #pilgrimorust

Pilgrimsvandra 
på Orust

Pilgrimage on Orust Island

Med reservation för förändringar. För uppdaterad information och fler boenden:  
With reservation for changes. For updated information and more accommodations:

www.pilgrimsledenorust.se     Turistinformationen/Touristinformation  



Vandra St Olofsleden mellan åtta vackra 
kyrkor. Via stigar, kuperad terräng och 
småvägar får du uppleva hav, berg och 
inland.  

Följ St Olofmärket från stolpe till stolpe eller följ den 
digitala kartan med GPS i din smarttelefon. Vid varje 
kyrka finns en papperskarta i en postlåda med mer in-
formation och ett pilgrimspass att stämpla vid varje 
kyrka.  Medan du vandrar kan du be denna bön: ”Her-
re, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den.”

Hitta din väg
Via den digitala kartan kan du enkelt hitta din väg och 
aktuella position. Där finns uppdaterad information 
om ledens sträckning, fler sevärdheter och annan viktig 
information längs med vägen.   

Läs turistinformation och hitta boende och mat längs 
vägen på Södra Bohusläns turisms hemsida. 

Allemansrätten
Du får vistas fritt i naturen med grundregeln att inte 
störa-inte förstöra. Gå ej över tomter, välj en avsides 
rast- eller tältplats, håll dig uppdaterad om eldnings-
förbud och ta med dig ditt skräp.  

Min resa!
När jag började med pilgrimsvandringar för 
tolv år sedan hade jag ingen tanke om var 
det skulle ta mig. 
 
Att vandra är att öppna upp för det som 
kommer, och ge sig över i Herrens händer. 
Det är att förbereda sig för det som kom-
mer i livet. Allt blir inte som vi tror det ska 
bli. Det är att tillåta sig själv att resa in i sitt 
eget liv! Vi är alla på en resa i livet, och vi 
är alltid på väg. För mig har Pilgrimsvand-
ringen varit en hjälp att förstå mig själva 
och mitt liv. 

”Det du gör dig medveten om kan du göra 
något med. Det du inte gör dig medveten 
om gör något med dig.”

Låt oss fortsätta att be: ”Visa mig Herre din 
väg och gör mig villig att vandra den”

Pax et bonum
Egil Midtbø
Pilgrimspräst
egil.midtbo@svenskakyrkan.se

 
7 nyckelord att ta med på Pilgrimsvandring-
en. Tänk gärna på Ordet FETBLAD när du 
ska komma ihåg dem 7 ledorden i Pilgrim.
Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet
Långsamhet, Andlighet, Delande.

S:t Olofsleden  
– En vandring mot Nidaros
Pilgrimsvandring finns i många kulturer 
och religioner. I Europa gick vandringarna 
bland annat till Jerusalem, Rom och till 
Nidaros i Trondheim. Det tog människor 
ut ur vardagslivet och ut i rörelse. 

Vår led på Orust är uppmärkt med S:t Olofsmärket 
efter S:t Olof, Norges förste kristne kung. S:t Olof lig-
ger begravd i katedralen Nidarosdomen. Nidaros blev 
under medeltiden kyrkligt centrum i Norge och var 
beläget vid det som vi nu kallar för Trondheim. Det 
var Olav Haraldsson som introducerade kristendomen 
i Norge efter att han blivit döpt i Frankrike under sina 
vikingaresor i Europa. 

I Norge firas flaggdag 29 juli, det datum när S:t Olof 
dog. Olof blev avsatt som kung, till följd av sin krist-
na tro och flydde till Ryssland. När han återvände till 
Norge dog han under slaget i Stiklestad år 1030. Han 
blev helgonförklarad året efter när under och mirakel 
började ske på platser runt omkring hans grav. Ryktet 
började spridas om heliga platser och pilgrimer från 
hela Europa vandrade mot Nidaros och Nidarosdo-
men. Dessa pilgrimsvandrare la grunden till de pil-
grimsleder i Europa som nu kallas för S:t Olofsleder. 

Kyrkorna på Orust  
St Olavslederna går mellan olika kyrkor. På Orust är 
det Tegneby kyrka som är helgad åt St Olav. Platserna 
som våra kyrkor står på har varit heliga platser un-
der lång tid med kyrkor från medeltiden. Många av 
de nuvarande kyrkorna har ersatt gamla kyrkor, men 
Tegnebys och Långelanda kyrka har tornen kvar från 
de gamla medeltida kyrkorna.  Torps kyrka ersatte kyr-
kan från 1300-talet. I ett berg nära Torps kyrka finns 
en grotta som kallas Lundeberga kyrka. Enligt legen-
den höll de första kristna sina gudstjänster där. Nö-
sunds kapell är invigt 1912. Här finns en vacker altar-
tavla som är från Karl XI:s tid. I varje kyrka och på vår 
hemsida finns foldrar där du kan läsa mer om historien 
bakom våra kyrkor på Orust.

Pilgrimspass
Vandra till varje kyrka
När du vandrar mellan olika kyrkor, kom ihåg att ta med ditt pilgrimspass på denna broschyr.   
Vid varje kyrka finns en stämpel att stämpla ditt pilgrimspass med.

Pilgrim Passport
 

Walk to every church
When you walk between the different churches, remember to take your pilgrim passport from this  
brochure. At every church you will find a stamp with which to stamp your pilgrim passport.

Digital karta
 
Hitta din aktuella position på leden med hjälp 
av den digitala kartan. 
Steg 1 - Gå in på www.pilgrimsledenorust.se 
via din telefons webbläsare. 
Steg 2 - När du får frågan om att aktivera 
platstjänster väljer du tillåt.

Digital map
 
Pinpoint your current location with the digital 
map. 
Step 1 - Go to www.pilgrimsledenorust.se via 
your phone’s browser
Step 2  - Make sure you enable location ser-
vices 

Pilgrimsvandra i grupp
Tillsammans kan vi vandra i varandras 
fotsteg, dela upplevelser och nya möten. 
Varje vår, sommar och höst arrangeras 
vandringar av Svenska kyrkan på Orust  
där alla är välkomna att delta. 
   
Vandringarna sker på olika delar av leden och med va-
rierande teman. Varje år provar vi också pilgrimsleder 
som tar oss till andra platser i Sverige och ut i världen. 

Du kan alltid hitta aktuella vandringar på vår hemsida. 

www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra Foto: Anna Dahl 

Foto: Daniel Claesson/Ikon

Foto: Södra Bohuslän Turism

Morlanda kyrka

Tegneby kyrka

Långelanda kyrka

Torps kyrka

Nösunds kapell

Stala kyrka

Myckleby kyrka

Röra kyrka

”Att vandra kan ge
tid för reflektion över 
livet. En tid att be och 
undra. En möjlighet att 
vara tyst och öppna sig 
för det som är större  
än en själv, en tid att  
gå in i sig själv är den  
svåraste vandringen  
som vi människor  

måste göra. 

Foto: Södra Bohuslän TurismFoto: Margareta Martinsson

Foto: Egil Midtbö Foto: Egil Midtbö 

”

Pilgrimsleden 
90 km

Pilgrim Trail 90 km 
Hike the Saint Olof Trail between eight beautiful 
churches. As you hike over footpaths, hilly terrain, 
and along small roads, you get to experience the sea, 
mountains, and inland beauty of the area. 

Follow the Saint Olof markers or use the digital map 
with GPS in your smartphone. At each church, there is 
a paper map located in a post box that provides more 
information, along with a “pilgrim passport” for you 
to stamp at each destination. Whilst walking the trail, 
why not say this little prayer: “Lord, show me your 
way and make me willing to follow it.”

Find your way
You can easily find your way and current position 
using the digital map. It contains up to date informa-
tion about the layout of the trail, additional sights, and 
details of other things to do along the way.

You can find out about accommodation and places to 
eat on the trail on the Södra Bohuslän tourist website - 
www.vastsverige.com/sodrabohuslan
 

Right of Public Access
You are free to move around in nature so long as you 
adhere to the basic principle of “don’t disturb, don’t 
destroy”. Do not walk across private property. Choose 
places to stop and camp that are away from the trail, 
keep yourself updated on fire bans in force, and take 
your waste away with you when you leave.

For more information about pilgrim hikes, visit:
www.svenskakyrkan.se/orust/pilgrimsvandra
www.vandringslederorust.se


