
8 km

BORGLEDEN

INGEDAL – SKJEBERG 
START FRA INGEDAL MIDDELALDERKIRKE  
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Overnattingsmuligheter
Høk kro og motell, Ingedalveien 300, 
1747 Skjeberg tlf. +47 69 16 80 00 
www.hokkro.no
Høysand camping, Nancy Johannessens 
vei 5, 1747 Skjeberg +47 99 12 71 00 
Scandic Hotel Sarpsborg, Sandesund-
veien 1, 1706 Sarpsborg +47 69 12 42 00
Quality Hotel og Badeland, 
Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg 
+47 69 10 15 00

Kollektivtrafikk / tilgjengelighet
Sarpsborg er enkelt tilgjengelig med tog. 
Ingedal ligger 17 km sørøst for Sarpsborg 
- 16 minutters kjøring. 

Skjeberg kirke ligger 10 minutters bil-
kjøring fra Sarpsborg sentrum. Det går 
busser fra Sarpsborg bussterminal forbi 
Skjeberg - og Ingedal kirke. 

For mer informasjon: www.ruter.no

Infoskilt
Langs turene på pilegrimsleden i Østfold 
finner du gode informasjonsskilt ved 
kultur- og fornminner. Her lærer du mye 
spennende om menneskers liv og historie 
gjennom århundrene.

Turen starter og stopper ved 
middelalderkirkene Ingedal kirke og 
Skjeberg kirke. En fin tur i frodig, 
variert landskap, hovedsakelig på vei, 
sti og tettbebyggelse i områder med 
fornminner. 

VERDT Å VITE
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Fra Ingedal middelalderkirke fra 1200 tallet går du ca. 1 km langs 
riksvei 118 før du går inn til høyre mot skogen og skogen og høyde-
draget. Etter ca. 2 km kommer du frem til Skjeberg stasjonsby. 
Herfra går leden gjennom boligområder og forbi en hulvei. Videre 
opp i boligområdet kommer du inn i nytt skogsområde med graver fra 
bronsealderen og en gammel husmannsplass. Leden går så gjennom 
landbruksområdet før du kommer frem til Skjeberg kirke, Østfolds 
største middelalderkirke fra 1100-tallet.

INTERESSEPUNKTER:
A   Høk kro og motell

B   Ingedal middelalderkirke

C   Hulvei 
D   Graver

E   Skjeberg middelalderkirke
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INGEDAL – SKJEBERG CA. 8 KM

C

Kartet kan lastes ned på våre 
nettsider: www.pilegrimsleden.no

Ønsker du å lese mer om kirkene 
på etappen kan du gå inn på 
www.norgeskirker.no



LAG DIN 
EGEN TUR

pilegrimsleden.no/no/map/plan

SKREDDERSY DIN EGEN VANDRING 
LANGS PILEGRIMSLEDEN.
Gå inn på pilegrimsleden.no. Trykk på 
symbolet “Lag din egen tur”. Fyll inn din 
vandring med start og stopp, kultur-
minner, historiske overnattingssteder 
og spisesteder. God tur!

TA KONTAKT MED OSS!
Inspiria - turistinformasjon
Telefon: 03 245 / 69 13 93 00
e-post: post@inspiria.no
www.pilegrimsleden.no
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