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För info, gå in på  www.svenskakyrkan.se/savsjo 

Där hittar du även info om vad som händer i våra kyrkor i sommar.  

Eller mejla till maritha.johansson@svenskakyrkan.se  

Bygden är rik på fornminne, om du går in på (Riksantikvarieämbetet) www.raa.se 

och söker på fornsök, hittar du utmärkta fornminnen och kartor m.m.  

Utanför varje kyrka finns en informationstavla där du kan läsa om 

kyrkans ursprung och historia, det finns även infoblad i kyrkans vapenhus (entre)  

Under tavlan sitter en grön postlåda och i den finner du 

informationsblad om cycklingen 

Skriv ditt namn och vad du bor i skrivhäftet så kommer du med i  

en utlottning av en vinst  

 

Under Juni Juli och Augusti är kyrkan öppen dagligen  kl 9.00-15.30  

 

Välkommen in i kyrkan och stanna upp en stund. Tänk på att innanför dessa väggar har 

människor kommit för att fira gudstjänst och delat  både glädje och sorg i över 1000 år. 

Be en bön , läs en psalm eller var bara i stillhet en stund.  

  

 

Herre visa mig din väg   

och gör mig villig att vandra den.  

 

                  

                                                                                                    

 

                 Sävsjö Hemmbygdsförening  

 

http://www.svenskakyrkan.se/savsjo
mailto:maritha.johansson@svenskakyrkan.se
http://www.raa.se/


 

Sträckan mellan Vallsjö nya och Vallsjö gamla kyrka är ca 4,8 km  

När du kör ut från Vallsjö nya kyrka tar du vänster. När du sedan har kommit till 

Torset kör du vidare på Häradsvägen. 

Innan du kommer fram till kyrkan ligger Sankt Sigfrids källa till vänster.  Sankt 

Sigfrid var en Engelsk missionsbiskop.  Källan har fått sitt namn efter Sankt 

Sigfrid, smålänningarnas förste apostel. Han verkade i Sverige under första 

hälften av 1000-talet, alltså på Olof Skötkonungs tid. Mitt över Sankt Sigfrids 

källa till höger på kullen står en runsten. Ursprungligen var stenen rest 800 

meter söder om Stommen men placerades här 1938. Vallsjö gamla kyrka är från 

1100 talet och är bygd i gråsten med hörnomfattningar i sandsten. Den byggdes 

av arbetare som byggde domkyrkan i Lund 1568 brändes kyrkan av danskarna 

under Nordiska sjuårskriget. Efter branden återställdes kyrkan, men tornet kom 

aldrig att byggas upp igen. I stället hängdes klockorna upp i en klockstapel. 

 

 

 

          Sankt Sigfrids källa                                      Runsten i Vallsjö     

 

 

 

 

 

 

 

  



Sträckan mellan Vallsjö gamla och Skepperstad  

kyrka är ca 8,2 kilometer 

När du kommer från Vallsjö gamla kyrka kör du mot Sävsjö. Efter ca 200 meter 

tar du vänster mot Vallsjö stom. Följ skyltarna ”höglandstrampen” När du har 

kört förbi industrierna i Hultagård kör du höger mot Skepperstad. Efter ca 4,9 

km ser du en skylt kyrka.  

Vid Skepperstad kyrka finns det en mindre lekplats, fotbollsplan, bord och stolar 

för en fikapaus.  

Skepperstads kyrka är från 1100 talet och bygden bär på mycket spännande 

historia. Den 25 december 1525 tillkännagav Gustav Vasa genom brev till Östra 

och Västra härader att han ämnade besöka denna landsända för att skipa rätt. 

Konungen besökte flera platser, varav en av dem var Skepperstad. Efter 

konungens besök i Vetlanda gick hans resa med hela hans här till Skepperstad 

och hit drog han in den 28 januari 1525 för att senare resa vidare mot Växjö.  

Den fastighet som idag är Melins konditori i Sävsjö har legat vid korsningen i 

Skepperstad, huset är flyttat till Sävsjö och man kan än idag se grunden. Tiden 

som det begavs sig skulle det ha varit krog, diversehandel, bageri och även en 

järnhandel.  

  

 

Lekplats Skepperstad  

                                                                                     Runsten på  

                                                                                     Skepperstad kyrkogård  

 

 

                                                                                       

 

 

 

                                            

 

  



Sträckan mellan Skepperstad och Hjärtlanda kyrka är ca 7,3 km  

Från Skepperstad kyrka kör mot Sävsjö och efter ca 5 km tag vänster mot 

Hjärtlanda. Efter ca två kilometer kommer du till Hjärtlanda kyrka.  

De lite yngre får gärna leka i borgen som ligger framför kyrkan (i vuxens 

sällskap) Om det är ledigt i Hjärtlanda gården finns tillgång till grill och 

möjlighet att sitta i möblerna på altanen.  

Hjärtlanda är en bygd som har varit bebyggd sedan stenåldern. Inte mindre än 

59 fornminnesplatser finns noterat samt många torplämningar runt om i 

skogarna. Från kolmilorna fraktade man kål till Hägnen. Kyrkan är från 1100 talet 

och vid en renovering av kyrkan på 50 talet hittade man ett resealtare som är 

äldre än kyrkan. Innan man byggde kyrkor hade munkarna med sig ett altare, för 

att kunna fira gudstjänst i Guds fria natur. Kyrkan är bygd bredvid en offerplats 

från Hednatiden. Det har med största sannolikhet funnits en runsten i 

Hjärtlanda men den har aldrig hittats. 

 

 

 

                                                                Riddarborgen i Hjärtlanda   

  



 

 

Sträckan mellan Hjärtlanda och Norra Ljunga kyrka är ca 11 km 

När du kommer från Hjärtlanda kyrka kör mot Sävsjö, efter ca fyra km sväng 

vänster mot Örsby.  

(Om du vill göra en lite avstickare följer du skylten Djupadals friluftsområde.) 

Detta är en fin plats för t.ex. meditation eller vandring. Där finns grillplats, 

vackra stigar, fina gångbroar och rikt fågelliv i dammarna.  

Efter järnvägsbron sväng vänster, följ sedan asfaltsvägen bredvid järnvägen. 

Kör mot Örsby 2 ca 1 km och tag sedan höger i korsningen.  

När du kommer fram till korsningen mot Sävsjö Vrigstad kör du några hundra 

meter åt Vrigstad till kyrkan.  

 

 

   

                                                                                           Damm vid Djupadal  

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

                                    

 

 

 

 

HERREN är min herde, mig skall intet fattas, 

han låter mig vila på gröna ängar; 

han för mig till vatten där jag finner ro 
 



   

                                                                                                                      

Sträckan mellan Norra Ljunga och Vallsjö nya kyrka är ca 6,9 km  

Norra Ljunga är en gammal bygd med gravfält och domarringar. Häraldsmålaren 

Per Hörberg arrenderade en gård i Mejensjö och har gjort många fina målningar 

i kyrkan men även målat tapeter på gårdar i bygden.  

När du kör fån Norra Ljunga kyrka kör du mot väg 127. Passera över korsningen 

mot Komstad och Sävsjö. Efter ca 4,3 km kommer ligger Komstad kvarn, där man 

bla. har tillverkat kvarnstenar. Komstad har varit en betydelsefull plats där det 

har funnits en tingsplats, gästgiveri och ett häkte. 

Efter 3.3 km kommer du till Sävsjö stad. Du passerar perennparken och Sävsjö 

lagun som utgör en del av Sävsjös trädgårdar.  

Cykla genom tunneltorget som ligger vid Ica Klingan under järnvägen. Kör vidare 

på Storgatan, förbi Coop och vidare på Eksjöhofgårdsvägen. Fortsätt sedan 

förbi Gulf över Eksjövägen (128) ca 900 meter och Vallsjö kyrka ligger till 

vänster. 

Vallsjö kyrka är församlingskyrka i Sävsjö församling. Kyrkan uppfördes 1890–

1891 och ersatte då den medeltida Vallsjö gamla kyrka som ligger cirka fyra 

kilometer öster om den nya kyrkan. 

Redan vid mitten av 1800 talet diskuterade församlingen om uppförande av en ny 

kyrka som en ersättning för den alltmer förfallna gamla kyrkan i Vallsjö. I början 

av 1800 talet skänkte godsägaren på Eksjö Hofgård Nils Petter Larsson en tomt 

för kyrkbygget. Vallsjö kyrka är uppförd av granit.  

Gör gärna ett besök på Eksjö Hovgårds slottsruin som ligger ett stenkast från 

kyrkan, där finns även toaletter och en badplats.  

                                                                                       Minnessten i Komstad                                                                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

I vilken kyrka finner du denna fina träskulptur 

föreställande Maria av Eva Spångberg? 

Mejla svaret till maritha.johansson@svenskakyrkan.se 

Så kommer du med i en utlottning av ett fint pris. 

                                                             

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 479   

Jungfru Maria, jungfru Maria, min Herres mor, vandrade varligt med barnet i 

famnen till kyrkans kor. Jungfru Maria, jungfru Maria bar världens ljus. Lyfte det i sina 

händer och bar det till Herrens hus. Evigt det ljus som jungfru Maria till templet bar, 

lyser för folket som vandrar i mörkret med låga klar. 

mailto:maritha.johansson@svenskakyrkan.se

