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PILGRIM

Hvorfor gå denne turen?
Denne turen binder Sjetnemarka og Tiller sammen. Statuen Pilegrim står i utkanten av den flotte Tillerlandet Park. Kunstneren bak skulpturen er Mattias Härenstam. Den er plassert langs en gangvei
nord for parken og framstiller en ung kvinne med en trillekoffert, gående mot et mål som hun tydelig
har blikket festet mot. Retningen er mot byen, som pilegrimmene i middelalderen, men hun er med
sitt moderne antrekk og utstyr som hentet ut av dagen i dag. Likevel kan motivet ses som tidløst og
evig.

Vårt forslag til nærturrunde
Startsted Sjetne Bydelhus i Sjetnemarka. Ev. parkering på grusbanen ovenfor kunstgressbanen i
Sjetnemarka.
Følg Lykkmarka opp mot nr.28. Mellom to postkassestativ går den inn en sti som følger deg opp
Kirkstien mot Tiller kirke. Gå gjennom kirkegården på Tiller, forbi kirka og ut gjennom innkjørselen.
Ta til høyre og følg gangveien drøyt 100 m. Ta så gangvei inn til venstre mot Tillerlandet park. Posten
finner du langs gangveien.
Som rundtur foreslår vi at du fortsetter gangveien inn gjennom parken, med fotballbane og basketbane på venstre side. Så kommer du frem til bussholdeplassen Ingeborg Ofstadsvei. Her tar du til høyre
og fortsetter rett frem på grusveien etter rundkjøringen. Ta til venstre i veiskillet ved kirkegården og
følg gangveien forbi den grønne utsiktsbenken «Jostein benken» Ca 100m lengre frem går det en
gangvei ned til høyre mot Sjetnemarka, «Tillerstien» Følg den til du er nede i Lunderhaugen. Ta så til
venstre og deretter til venstre igjen inn Trofetvegen til du er fremme ved Sjetne skole og like ved ligger Sjetne Bydelshus.

Her finner du Markaposten: Ca. 100 m inn på gangveien mot parken står skulpturen Pilgrim.
Markaposten finner du i en lyktestolpe rett ved skulpturen.

Lengde på turen, etter vår turrute: 3 km t/r
Nyttig info: Ruteforslaget er godt egnet som sykkel og trilletur. Har du med barn, så sett av god
tid i den flotte parken! Mange benker underveis gir gode muligheter for å kose seg.

Kartbeskrivelse nærtur PILGRIM
Markaposten er merket med blått kryss.
Turforslaget er merket med rødt
Turforslaget tar utgangspunkt i start og mål ved Sjetne Frivilligsentral i Sjetne
Bydelshus.

Turbeskrivelse, datert august 2018. Vi mottar gjerne rettelser/tilføyelser.
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