Lindbäcksstadion
Vandringsled 5,5 km eller
Pilgrimsled 4,5 km
Lindbäcksstadion är en mötesplats
och ett reakreationsområde
för alla åldrar i samklang med
natur och miljö under hela året.
På Lind-bäcksstadion är det full
fart sommar som vinter, med
aktiviteter för alla.
Pilgrimsled med Frälsarkransen 4,5 km
En trevlig sträckning att gå både ensam
och i grupp, med eller utan radband.
Genom tiderna har människor sökt sig till
pilgrimsleder runt om i världen och nu är
det din tur att ge dig ut på din resa! Att
vara pilgrim är att söka både uppbrott
och eftertanke på dina egna villkor och i
din egen takt.
Med start på Lindbäcksstadion, finns en
4,5 km lång pilgrimsled.
Leden är uppmärkt med ringar och
färgmarkeringar i rött, gult samt vitt.
Precis som livet självt finns här både
arbetsamma uppförsbackar och
behagliga ned-förslut. Vår önskan är att
denna vandring ska bli både en inre och
en yttre resa.
Vi hoppas också att den friska luften,
den vackra naturen och texterna utefter
leden, som är hämtade ur Frälsarkransen,
ska bidra till eftertänksamhet och

återhämtning. Vid ledens slut finns
möjlighet att vila ut vid en högt belägen
eldplats.
Leden startar på Lindbäcksstadion,
Vallsberget, ca 10 min från Piteå City.
Leden har en sträckning på 4,5 km.
Texterna utefter leden finns både på
svenska samt engelska. Radbandet
Frälsarkransen finns till försäljning hos
Piteå Turistcenter ca 65:- och genom
Verbum förlag.
Leden är uppsatt av Piteå Kristna Råd
med tillstånd av Verbum förlag AB.

Vädjan till vandraren!
Varsamt far i bygd och mark!
Skada icke kådig bark,
riv ej björkens vita hud,
stör med skrän ej skogens ljud!
Bort med skräp och matsäcksrester!
Städa efter Er, gäster i naturens helgedom!
Skövla icke blad och blom!
Tänd ej eld – men om du tänder,
släck var glöd i kol och bränder!
Låt ock bli att simpelt rita
plank och vägg med kniv och krita.
Skona det som annans är
akta allt som minnen bär!

Lindbäcksstadions vandringsled 5,5 km
En trevlig stig som med rätt tempo
passar stor som liten! Följer pilgrimsleden
men fortsätter ytterligare en kilometer
uppåt via spåret med färgmarkeringar i
röda och vita punkter. Den viker sedan
av genom en fantastisk gammal skog.
Där du med fördel på hösten kan plocka
svamp, lingon, hallon eller blåbär.
På toppen sammanstrålar båda lederna
gemensamt vid
utkikstornet där du ser bl a Svensbyn,
Lillpite, Öholma-bron och ända ner till
havets mynning vid Pitsundsbron.
Här kan du stanna för att äta medhavd
matsäck, njuta av utsikten och andas frisk
skogsdoft!
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