Pilgrimsvandra till Skara med museitåget
För grupper fler än 8 personer ges möjlighet att boka resa med museitåget från Skara station till Spikgatan där avstigning sker. Därfter
vandrar vi cirka 6 km tillbaka mot Skara.
Resan går torsdagar 3/7, 10/7, 17/7 och 24/7. Avgång 17.00.
Kostnaden är 30 kr för vuxna, 15 kr för barn. Vandringen avslutas
med mässa i domkyrkan och efterföljande fika till självkostnadspris.
För att boka tågvandring kontakta Pilgrimscentrum 0511-262 72.
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Pilgrimscentrum medverkar på andra platser
Pilgrim på Läckö och Lurö 25-28 juli

Detta händer sommaren 2014
Information
Pilgrimscentrum har öppet vardagar mellan 10.00-18.00 och finns
intill bokbordet i domkyrkan. Vi håller öppet mellan 16/6-8/8.
Ett stenkast väster om domkyrkan ligger Nicolaigården med enkel
övernattning på golv och tillgång till dusch. Kostnaden är 75 kronor.
Förbokning (må-to) senast 12.00 samma dag på telefon 0511-262
72 eller sms 072-700 91 98.
Möjlighet till övernattning finns också på Missionskyrkans sommargård Planteringen i utkanten av Skara som har rum i vandrarhemsstandard för uthyrning to-sönd. Ring på 0511-214 86 eller
070-586 09 01.

Andaktsliv
Vard 09.00 Morgonbön. 12.00 Middagsbön.
Onsd 08.00 Morgonmässa.
Torsd 19.00 Kvällsmässa (19/6 kl. 18.30)
Sönd 11.00 Högmässa

Kvällsprogram, onsdagar 19.00
25 juni: ”1000 år med Herden”. Carl Sjögren.
2 juli: Musik och lyrik
9 juli: ”Då valde påven Skara - eller Thurgot och andra
biskopar under medeltiden i Skara”. Teater Tidlös.
16 juli: ”Öster, väster, norr och söder – en 1000-årig
utsikt från domkyrkan”. Uno Bohman.
23 juli: ”Då valde påven Skara - eller Thurgot och andra
biskopar under medeltiden i Skara”.Teater Tidlös.
30 juli: Musik och lyrik
6 augusti: ”Vi är ett folk på vandring”. Ett program i ord, bild och ton
om Britt G Hallqvist. Elisabet och Lars-Göran Lönnermark.

fredag 25/7
Vandring Stenhusbacken –
Otterstad.
Kvällsmat och övernattning i
Otterstad
lördag 26/7
Vandring Otterstad – Läckö
c:a 11 km.
Möjlighet att se utställningen
”Steg för steg”. Vi ser på Läckö
med pilgrimens ögon.
Pilgrimsvesper
söndag 27/7
Pilgrimsfesten på Läckö med
följande program:
Vandring till Roparudden

Föredrag: ”Vad händer med
människor när vi pilgrimsvandrar”, pilgrimspräst Anna
Alebo
Föredrag: ”Spännande möten
och utmaningar på yttre och
inre pilgrimsväg”
Pilgrimsmässa på slottsvallen
Kvällsmat och övernattning i
Otterstad
måndag 28/7
Dagstur till Lurö med vandring
runt ön.
För mer information www.
pilgrimsunnersberg.se

Fler vandringar under 2014

www.skarastift.se

www.skara.se/turism l www.pilgrimskaraborg.se
... eller ladda ner Pilgrimsappen!
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Pilgrimscentrum i Skara stift
Box 173, 532 23 Skara.
0511-262 72 l 072-700 91 98
www.skarastift.se
info@pilgrimscentrumskara.se

Pilgrimscentrum

Välkommen till Pilgrimscentrum Skara
Stiftsstaden Skara vill vara en oas på
livets vandring. I domkyrkomiljön kan
du ta aktiv del av pilgrimslivet - eller
bara vara.
Pilgrimscentrum i Skara stift

En länk i en lång kedja

Pilgrimsmål i Skaraborg

Välkommen att besöka pilgrimscentrum vars verksamhet
är centrerad kring domkyrkan. I och utanför kyrkan kan du
träffa pilgrimscentrums medarbetare. Inne i domkyrkan sker
ett regelbundet andaktsliv. Där finns litteratur, bokbord med
pilgrimstillbehör och medhjälpare som kan berätta om kyrkan.
Du har också möjlighet att tvätta av dig, ställa ner din
ryggsäck och dricka en kopp kaffe. Ett pilgrimshärbärge med
möjlighet till övernattning finns i den närbelägna Nikolaigården.

Våra stigar är markerade med Sankt Olofskorset, som anknyter till
det gamla pilgrimsmålet Nidaros i Norge. Dessa leder fick 2010
av Europarådet status som europeisk kulturväg. Nu utvecklas ett
nät av vandringsleder från Trondheim i norr till Santiago i söder.

Stiftsstaden Skara var ett betydande vallfartsmål under
medeltiden. Här kunde pilgrimerna tillbe vid en tagg ur
Kristi törnekrona, som biskop
Brynolf Algotsson fått i gåva
och fört hem till domkyrkan
redan 1304. Staden var också
ett rastställe inför vandringen
norrut mot Sankt Olavs grav
i Nidaros.
Idag är Skara en lämplig
utgångspunkt eller ett mål på
vandringar på pilgrimsleden i
Skaraborg. Gudhem, Varnhem,
Forshem, Husaby, Kungslena och Eriksberg är några platser
utmed pilgrimsleden som rymmer en rik pilgrimshistoria.

Pilgrimsvandring nu och då
Ordet pilgrim betyder egentligen ”främling”, vandrare mot heligt
mål. Under medeltiden var det
vanligt med långa pilgrimsfärder
till Rom och Jerusalem, men också till heliga platser i hemlandet.
Vandringarna pågick i vårt land
under tiden 1080-1540.
Sedan drygt 20 år finns i hela
Europa ett växande intresse
för att gå längs gamla eller nya
pilgrimsleder och ta del av den
natur, kultur och andlighet som
möter på vägen.

Pilgrimscentrums logo anknyter till denna tanke
genom den medeltida bilden av mötet mellan
Norges skyddshelgon Sankt Olav och Spaniens
Sankt Jakob. Pilgrimscentrum i Skara stift vill
vara en mötesplats mellan norr och söder och
en rastplats på din vandring.

Pilgrimsvandra till tusenårsfesten
Höjdpunkten på stiftets tusenårsfirande blir Jubileumsdagarna i Skara 29-30 augusti. Alla hälsas varmt välkomna!
Lördag 30/8 erbjuds pilgrimsvandring från Norra Vånga
till Skara (20 km). Ankomst till jubileumsgudstjänsten 12.00.
En särskild jubileumsutställning visas på Västergötlands
museum hela sommaren.
Mer information om jubileet finns på www.skarastift.se

Pilgrimsleden genom Skara stift - en del av de europeiska kulturvägarna från Santiago de Compostela i Spanien till Nidaros (Trondheim) i Norge.

