Pilgrimsvandring
Text och foto: Tord Bodin
Söndagen den 19 september var som bekant
valdagen men inte bara till kommun och
riksdag utan ett 20-tal vandrare valde också
att följa med på den "pilgrimsvandring" som
ordnades
av
Hille
församling
och
missionsförsamlingen.
Vandringen påbörjades vid missionskyrkan i
Björke för att ca en mil senare nå Källviks
gård efter Hillevallsvägen. Färdledare var Per
Abrahamsson som efter en kort tids, vandring
fick förstärkning av Ove Israelsson. Färden
gick i lugnt tempo och mycket tid gavs åt att
stanna upp vid de minnesmärken som finns
efter vägen. Ove redogjorde för den historiska
delen sedan bidrog Per med vad han kallade
nycklar, enkelt uttryckt var det tänkvärda ord
som tillfredsställde den andliga spisen.
Den första anhalten gjordes vid "kavelbrotä"
Ove berättade historien om dess tillkomst.

Nåväl efter att både Ove och Per försett oss
med visdomsord svänger vi av vägen och in i
skogen efter Hillestigen. Där har det moderna
skogsbruket med stor precision lyckats lägga
de flesta stockar precis i den stig vi skulle ha
vandrat. Men vi tänkte på de nyckelord vi fått
oss till livs om att en pilgrim vandrar stilla
och tyst och behåller lugnet. Vi kom
emellertid inte så långt förrän tystanden bröts
av två så kallade fyrhjulingar och pilgrimen
Olle Lindblom kunde konstatera. "Dom där
har andra nycklar att tänka på: bensinstopp,
punktering och motorhaveri".
Han hade nog rätt och vi tog oss vidare för att
hinna till Källviks gård till utsatt tid. Väl
framme hade Ellen Weiss och Lisbeth Bohlin
korv och kaffe i beredskap. Klara BergelJansson framförde ett tack till färdledarna och
överlämnade ett kors som snidats av hennes
morbror på Gotland.
Efter att både vandrare, och övriga som
anlände med bil, tagit del av kaffebordets
läckerheter avslutadesf' dagen med gudstjänst
under ledning av Gert Lyngemark.

Andra minnesmärken som passerades var t.ex
"predikstolen" kanske ett av de mera kända.
"Nummerstenen" är det mest informativa
minnesmärket där har årtalen ristats in när
betydande förändringar och förbättringar har
gjorts från den fäbodstig den en gång var till
dagens ganska breda bilväg till Utnora. I
närheten är också ett gammalt stenbrott och
historien säger att stenar har brutits där vid
byggandet av Hille Kyrka.
Väl framme vid "Agdaspussen" ja den kallas
så för enligt berättelsen gick en skuta på
grund där för ca 1000 år sedan, det var
emellertid svårt att tänka sig detta idag när vi
blickar in i områdets björksly och någon
deltagare även passade på att plocka några
kantareller.
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