SVENSKA KYRKAN I SKÖVDE 2022

PILGRIMSVANDRINGAR
Följ med på korta och lite längre vandringar i din närhet.
Håll koll på hemsidan svenskakyrkan.se/skovde eller
ring 0500-47 65 00 för mer information.

HITTA ÖPPNA
KYRKOR VIA APPEN
KYRKGUIDEN
Du kan använda appen Kyrguiden när du vill veta
vägen till en kyrka eller kyrkogård. Sök via kartan
eller kyrkans/kyrkogårdens namn.
I appen hittar du också församlingarnas kalendrar.
Du kan skapa en egen kalender med gudstjänster
eller konserter du vill gå på och få en påminnelse så
att du inte missar något. Lägg in den församling du
vanligtvis besöker som favorit så har du alltid koll
på vad som händer. Appen är gratis och finns för
både iPhone och Android.

TILLSAMMANS
BLIR VI MER

PILGRIMSLED MELLAN SKÖVDE–VARNHEM 14 KM

S:TA ELINS LED

Följ med på en tur mellan Skövde
och Varnhem med fina och intressanta
stopp på vägen.

3 Varnhems

klosterkyrka,
Klosterruin
och Kata gård

1 Turen börjar vid S:ta Helena kyrka som ligger mitt i
Skövde centrum. S:ta Helena kyrka rymmer en nästan
tusenårig historia och har ett fint läge vid Hertig Johans
Torg mitt i centrala Skövde, omgiven av en härlig park.
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Kyrkans äldsta delar byggdes av sandsten under tidig
medeltid, och har fått sitt namn efter Sveriges första
kvinnliga helgon, S:ta Helena eller S:ta Elin som hon också
kallas. Hon var enligt legenden en gudfruktig kvinna av hög
börd som levde på en stor gård i Våmb. Hon ägnade sig åt
välgörenhet under större delen av sitt liv. Elin blev dödad då
hon misstänktes ligga bakom mordet på sin svärson, som
misshandlade sin hustru, Elins dotter.
I samband med Elins död skedde flera mirakel och hon blev
helgonförklarad den 31 juli år 1164. Som ett tecken på att
hon blev mördad avbildas Elin ofta med ett svärd och ett
avhugget finger. Elin lär ha tagit initiativet till att bygga S:ta
Helena kyrka likväl som kyrkorna i Våmb och Götene. Astri
Taubes statyett av S:ta Elin från 1950 hänger på utsidan av
S:ta Helena Kyrka på dess nordöstra sida.

SKÖVDE–VARNHEM 14 KM
Besök Våmbs kyrka
I Våmbs by, korsningen vandringsleden/
Persbergsvägen, ta höger. Efter cirka
200 meter håll till vänster på Våmbsvägen. Efter cirka 400 meter är du
framme vid kyrkan. Ta sedan samma
väg tillbaka till vandringsleden.

Beskrivning från S:ta Helena kyrka. Ta vänster ut mot Kungsgatan. Cykla/gå upp mot korsningen vid Skövde gymnasium.
Strax efter korsningen sväng in höger på Södra Bergvägen.
100 m efter undergången, Vadsboleden syns första pilgrimsskylten på vänster sida, vik in på cykel/gångbanan till Våmb.
2 Kyrkan i Våmb är Skövdes äldsta och minsta kyrka. Här
finns en dopfunt från 1200-talet som användts väl för de som
döpts under många år. Kyrka byggdes i mitten av 1100-talet i
romansk stil och rymmer flera medeltida skulpturer.

2 Våmbs kyrka

3 Med en nästan tusenårig historia har Varnhems klosterkyrka mycket att berätta. Här ligger fyra svenska medeltidskungar begravda, och du kan även beskåda Birger Jarls
grav, grundaren av Stockholm. Intill klosterkyrkan finns
rester från det gamla Cistercienserklostret, på platsen finns
också ett klostermuseum.
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På höjden bakom kyrkan ligger Kata gård, troligen Sveriges
allra äldsta kristna kyrka. Här har arkeologer hittat lämningar
från vikingatiden som därmed skriver om hela Sveriges historia.
Se lämningarna från kyrkan och lär dig mer om de kristna
vikingarna i Varnhem – ett måste för den historieintresserade!

S:ta Helena
kyrka
Elins Källa

Elins Källa

S:ta Helena kyrka

På nuvarande P4:s område ska enligt legenden
munkarna som bar Elins döda kropp ha stannat
för att vila, då plötsligt en källa sprang fram
ur marken. Ett kapell byggdes över källan. Vid
källan offrade man till S:ta Elin för att återvinna
sin hälsa. Det lilla kapellet förföll efter
reformationen och revs efter stadsbranden
1759. Källan finns dock fortfarande kvar.

Elins Källa
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