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Holy Race öppnar vandringsleden mellan Alsen och Offerdals kyrka
Den kulturhistoriska leden mellan Alsen och Ede över Hällberget återinvigs den 10 augusti i samband med
eventet Holy Race. Under sommaren har arbetat med att renovera leden pågått.
Den 10 augusti återinvigs leden mellan Alsen och Ede, detta i samband med att första upplagan av Holy Race
körs. Holy Race är ett samarbete mellan Offerdals Skidklubb och Krokoms Pastorat med syftet att fler ska
upptäcka Hällberget som rekreationsområde och med ett roligt inspirerande arrangemang sänka tröskeln för
att få fler att röra på sig.
”Vi har jobbat hela sommaren med att röja, bygga spångar och markera leden. Det är ett fantastiskt vackert
område som nu blir tillgängligt och Hällberget som rekreationsområde kommer att upptäckas av många,” säger
Mattias Bångman och Max Novak som är tävlingsledare och eventmotorer för Holy Race och Hällrace.
I sommar har Offerdals skidklubb tillsammans med Krokoms pastorat arbetat med att renovera den drygt 11
kilometer långa vandringsleden över Hällberget. Hundratalsmeter spångar och broar har byggts och kyrkan har
iordningsställt en sex kilometer lång meditationsled till fäbodvallen med namnet ”Prostböle.”
”Leden kallas Prosbölestigen och den passerar fäbodvallen Prostböle som kyrkan köpte 1531. Nu har vi gjort
sju meditationsplatser med texter på stolpar längs leden. Temat är Herrens bön, Vår Fader. Deltagare i en
studiecirkel har skapat texterna. En sommarkyrkokör har spelat in sju psalmer som vandrare med smartphone
kan lyssna på vid stolparna,” säger Calle Wahlström, präst i Offerdal och Alsen.
Leden över Hällberget passerar flera gamla fäbodplatser och korsar den mer kända Pilgrimsleden. Med den
nu iordningställda sträckningen öppnas nya alternativ för vandrare som vill uppleva lokal kultur och historia.
Holy Race är ett motionslopp med tre olika startklasser – gå, jogga eller spring. Under eventet kommer det
att finnas två matstationer - en på Offerdals sida och en på Alsen sidan. I målområdet serverar Hej Främling en
falafelbuffé. Offerdals Spelmanslag och Star for Life svarar för underhållningen. Nummerlapps- och
prisutdelning sker i kyrkorna.
”Vi hoppas att många kommer och firar invigningen av leden tillsammans med oss, det blir en fin dag för
gemenskap,” säger Calle Wahlström.
Här film om sommarens arbete med renovering av leden:
https://www.facebook.com/hallrace/videos/2403760716566025/
Om samarbetet Holy Race mellan Krokoms Pastorat och Offerdals SK:
https://www.facebook.com/hallrace/videos/2327760304144005/
Om Holy Race här:
https://www.facebook.com/hallrace/
https://www.hallrace.se/test
För mer information kontakta:
Mattias Bångman, eventmotor, telefon: 072-227 5045
Max Novak, eventmotor, telefon: 073-833 1113
Calle Wahlström, Krokoms pastorat, telefon: 070-676 9254

