
Klippkyrkan. 

Väsby Promotion
Kanalvägen 10 C, 3 tr
194 61 Upplands Väsby
www.vasbypromotion.se

Varmt välkommen!  
När: Torsdagen den 23 maj, kl: 11.30 – 13.00 ca.
Startplats: Borgby, Fresta prästgård, parkeringen, Upplands Väsby.
Anmäl dig senast den 22 maj till anmalan@vasbypromotion.se  
 

Minipilgrimsvandring med 
sopplunch på Birgittaleden.

Vi bjuder in till att kort höra om heliga Birgitta 
som enligt sägen föddes i Väsby, uppleva  
naturen tillsammans och äta lunch i det fria 
vid Klippkyrkan och inspireras med en mini- 
pilgrimsvandring.  

Att vandra i Birgittas fotspår – en väg till inre 
och yttre hållbarhet
Natur, Kultur, Andlighet har varit ledorden när 
Fresta församling och Upplands Väsby kommun 
samarbetat med att Birgittavandringen skulle bli 
verklighet. År 2012 upptäcktes att Heliga Birgitta 
troligen föddes och växte upp på Sköldnora gård 
i Fresta församling år 1303. Detta inspirerade till 
att på olika sätt lyfta fram Birgitta som historisk 
person och andlig förebild. 

Intentionen har varit att skapa ett Birgittastråk 
i Upplands Väsby kommun som ger möjlighet 
till vandring och rekreation för såväl pilgrimer, 
söndagspromenerare, ungdomsgrupper och 
barnfamiljer.  Leden invigdes söndagen den 26 
mars 2017. 

Program
Kl: 11.30 – Start från parkeringen vid Prästgården 
(Prästgården ligger 2,5 km från Fresta kyrka, vid 
Norrvikens norra strand), där ”Birgitta” kommer 
presentera sig.

Sedan en ca 20-30 min promenad till Klippkyrkan 
(utomhus) där sopplunch serveras med kaffe/kaka.

Kl: 12.15 – Kyrkoherde Håkan Simonsson 
välkomnar oss till Klippkyrkan berättar kort om 
vad en Pilgrimsvandring är.

Kl: 12.30 – Vi promenerar tillbaka när var och en 
känner sig nöjda. 

Minipilgrims-
vandring med 

sopplunch! 
23 maj! 

Kl: 11.30 - 13.00

För medlemmar i 

Väsby Promotion.

 

Birgittaleden
En vandrings- och pilgrimsled i Upplands Väsby

ANMÄL DIG HÄR!
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Läs mer om Birgittavandringen här:  
www.svenskakyrkan.se/fresta/birgittavandringen

I samarbete 
mellan Väsby 
Promotion 
och Fresta 
församling. 

Heliga  
Birgitta 


