
Franciskusleden är en vandringsled som går genom ett 
vackert landskap nära Vättern. Här finns en levande 
landsbygd med rum för själen och en intressant 
historia. Här har luffare tidigare vandrat, kungar har 
ridit sin eriksgata, pilgrimer sökt sig mot Vadstena och 
ibland ännu längre.

Ett nätverk av leder  
Franciskusleden ingår i ett nätverk av pilgrimsleder i 
Sverige och Europa, en länk mellan bl.a. Santiago de 
Compostella i Spanien och Nidaros i Norge.  
Den ansluter i Alvastra till Klosterleden som går 
till Vadstena. I söder går leden till Byarum där den 
ansluter till Munkaleden som går mellan Byarum och 
Nydala.

Välkommen  
att gå  
Franciskusleden!

Pilgrimens nyckelord

• Frihet
• Enkelhet
• Tystnad
• Bekymmerslöshet
• Långsamhet
• Andlighet
• Delande

Pilgrim
Vår tids pilgrim har flera skäl att vandra. 
Ofta är det en längtan efter något annat, 
något mer. Att ensam eller tillsammans 
med någon/några och i egen takt få komma 
nära naturen, få tid att fundera över livsväg 
och trosväg. Den yttre vandringen blir en 
hjälp för den inre livsorienteringen. Frågor, 
som var jag befinner mig i livet och hur går 
jag vidare, blir viktiga. För pilgrimen blir 
ofta vägen lika värdefull som målet.

Rosenlunds bankar Forsen vid Röttle



Landsjökyrkan 
Kaxholmen

Byarums kyrka

Ekeryds 
Missionshus

Månsarps kyrka

Hembygdsgård

Sandseryds 
kyrka

Sofiakyrkan

Hembygdsgård

Skärstad kyrka

Ölmstad

Wettershus

Röttle

G R Ä N N A

Uppgränna

Stava missionshus

Vida Vättern

Alvastra

V ÄT T E R N

Ö D E S H Ö G

V I S I N G S Ö

T R A N Å S→

J Ö N K Ö P I N G

→

V A D S T E N A

A N E B Y

B YA R U M

TA B E R G

E 4

E 4

→
N Y D A L A

Att vandra
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Kontaktpersoner
Ordförande: Cristina Virdung
E-post: cristina.virdung@svenskakyrkan.se 
Björn och Inga Jonasson. Tel: 036-524  20
E-post: bjornjonasson@telia.com

Du hittar mer information om leden på vår hemsida. 
Där finns bl.a. karta för utskrift, tips om sevärda platser, 
övernattnings- och matplatser samt mycket annat 
intressant.

www.franciskusleden.se

Franciskusleden
Pilgrimsled Byarum – Jönköping – Alvastra

Föreningen Franciskusleden
är en förening som vill främja pilgrimstanken i vår tid. 
Vi sköter underhållet av Franciskusledens markeringar 
och arrangerar årligen vandringar på leden. Dessutom 
bjuder vi någon gång per år in till föredrag som ankny-
ter till vårt ärende: En fördjupad och vital gemenskap 
med Kristus och vår nästa i samklang med skapelsen. 
En del arrangemang sker gemensamt med församlingar, 
stift och föreningar i vår närhet. Välkommen att vara 
medlem och gå med på vägen!

Nya medlemmar
Föreningen välkomnar nya medlemmar, aktiva såväl 
som stödjande. Årsavgiften är för närvarande 150 kr 
och för familj 250 kr som sätts in på plusgiro  
35 20 39-2.

Information om fel och brister i märkning eller kart-
material mottages gärna. Skicka som e-post till:  
bjornjonasson@telia.com

Detta material har 
delvis finansierats 
med EU-medel.
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”Pax et bonum” 
är latin och betyder  
”Frid och allt gott”,  
vilket den helige  
Franciskus  
hälsade sin  
omgivning med.

Franciskusleden är markerad med 
vit-röd färg samt pilgrimssymbolen. 

Det är rätt marginellt, under rubriken Nya medlemmar skall 
läggas till en mening om att årsavgiften för familj är 250 kr. 
Under samma rubrik skall mailadressen ändras från info@
franciskusleden.se  till bjornjonasson@telia.com


