PILGRIMSVANDRINGAR

Vandringar med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet.

2017
Pilgrimens sju nyckelord
Långsamhet, Frihet, Enkelhet,
Bekymmerslöshet, Tystnad,
Delande, Andlighet

Annandag påsk 17 april
EMMAUSVANDRING
Start med andakt kl. 10.00 i Acklinga kyrka och sedan firar vi mässa i
Hömb kl. 12.00 Stellan Wihlstrand. Ta med matsäck!
Ledare och mer information Stellan Wihlstrand 0502-19751
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm
Söndag 23 april
PILGRIMSVANDRING UTMED VÄTTERN
Start vid Almnäs kl 16.00 därefter vandring som avslutas med Taizémässa
kl.18.00 i Norra Fågelås kyrka. Vandringens längd ca 3 km. Ta med matsäck!
Ledare och mer information Krister Annell, 0503-32385
Arr: Svenska Kyrkan, Hjo
Kristi Himmelfärdsdag 25 maj
PILGRIMSVANDRING
Soldattorpet i Klämmesbo till Hållsdammen
Start 10.00 från Soldattorpet. Stellan Wihlstrand är med första delen av vandringen.
Vi firar mässa kl 11.00 i Kärrabo. Efter mässan vandrar de som vill vidare till Hållsdammen
där vi möter upp de som kommer från Hjo. Vandringens längd totalt ca 8 km.
Ta med egen matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
Mer information Yngve Larsson, yngve@klammesbogrus.se, 0709 -328314
Arr: Klämmesbo Missionsförsamling, Svenska Kyrkan, Tidaholm,
Pilgrimsleden Hjo-Kungslena
Kristi Himmelfärdsdag 25 maj
PILGRIMSVANDRING
Hjo Kyrka till Hållsdammen. Start kl. 09.00 med morgonbön i Hjo kyrka. Därefter vandrar vi
till Norra Fågelås kyrka där vi firar mässa kl. 11.00. Därefter fortsätter pilgrimsvandringen till
Hållsdammen för korvgrillning och avslutningsandakt tillsammans med de som vandrat från
Soldattorpet i Klämmesbo. Vandringens längd ca 10 km.
Ta med egen matsäck. Skjuts tillbaka ordnar vi tillsammans.
Mer information Krister Annell, 0503-32385
Arr: Svenska Kyrkan, Hjo
Kristi himmelsfärdsdag 25 maj
FRANCISKUSVANDRING
Start kl.13.00 med andakt vid Franciskuskapellet sedan vandring till Kungslena där vi firar
mässa kl.16.00. Gäst och predikant; Kontraktsprost: Jonas Hagström. Ta med matsäck!
Ledare och mer information Stellan Wihlstrand 0502-19751
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm
Pingstdagen 4 juni
VANDRINGSGUDSTJÄNST I HÄRJA
Start kl.10.00 vid parkeringen vid Grimmestorps naturreservat, Härja.
Vandringsgudstjänst, Ta med kaffekorg!
Mer information : Carina Bengtsson 0502-19740
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm

Heliga Trefaldighetsdag 11 juni
VANDRING TILL GUDHEM
Start kl. 9.00 med morgongudstjänst (Stellan Wihlstrand) i Kungslena kyrka. Därefter
pilgrimsvandring mot Gudhem, kl.14.00 Andakt i Valtorps kyrka (Malin Viklund),
matpaus i Valtorps hembydsgård. Sedan fortsätter vandringen och avslutas kl. 18.00 med
Pilgrimsmässa i Gudhem (Malin Viklund, Stellan Wihlstrand m.f.l) Medtag matsäck!
Man kan delta i enskilda gudstjänster och andakter och delta i hela eller delar av
vandringen.
Ledare och mer information Stellan Wihlstrand 0502-19751 Malin Wiklund 0500-499 506
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm
Söndag 25 juni
VANDRINGSGUDSTJÄNST I VELINGA
Start kl.16.00 vid Velinga kyrka, Ta med kaffekorg,
Mer information : Carina Bengtsson 0502-19740
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm
Söndag 10 september
BIBELVANDRING I DARETORP
Start vid Daretorps församlingshem mellan kl 15-16. En kort vandring där vi möter gestalter
ur Bibelns berättelser. Korvgrillning, kl. 17.00 Gudstjänst.
Mer information : Carina Bengtsson 0502-19740
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm
Söndag 24 september
PILGRIMSVANDRING TILL SUNTAK
Stjärnvandring från tre håll med gemensam avslutning i Suntak. Varvs församling går från
Dimbo Ottravads kyrka kl.16.00, Valstad församling går från Valstad kyrka kl. 16.30 och
Hökensås församling går från Ettaks kyrkoruin kl.16.30 och så möts vi i Suntaks gamla kyrka
där vi firar Pilgrimsmässa kl. 18.00.
Ledare och mer information Stellan Wihlstrand 0502-19751 eller
Carina Bengtsson 0502-19740
Arr: Svenska kyrkan Tidaholm

Pilgrimstänkandet är urmänskligt.
Att vara till, röra sig och mogna. Att söka en rytm i livet.
Att vilja, söka möjligheter och ibland kunna. Att gå, rasta och omorientera och välja väg.
Att starta, komma till delmål och nå fram. Vilka är vägarna och vilket är målet?
- ur förordet till Tankegångar om pilgrimsteologi.
Pilgrimsvandrare finns över hela vår jord och i de flesta stora världsreligioner. Människor
har alltid vandrat kortare eller längre sträckor för att nå ett yttre eller inre mål.
Ända sedan den första pingsten har den kristna Kyrkan pilgrimsvandrat till olika geografiska platser, platser som av olika skäl fått en särskild betydelse för de troende. Det yttre
målet är viktigt, men kanske är vägen dit ännu viktigare. En pilgrimsvandring är en yttre

VANDRA ENSKILT PÅ PILGRIMSLEDEN
Leden är totalt 5,5 mil. Ta god tid på dig och njut av den vackra och varierande naturen och
kulturen. Utmed sträckan finns gott om information som berättar om historien, kulturen
och naturen runt leden.
Några förslag förslag på vackra sträckor:
Kungslena – Kavlås - Hömb 8 km.
Denna sträcka är rik på historia - från urtid till nutid. Vill du ta en kortare vandring så
rekommenderar vi att du ställer bilen vid på Kavlåsdammens parkering och vandrar till
Kavlås Slott. Här finns två vägar att välja så du kan gå runt och komma tillbaka till bilen,
ca 4 km. Sträckan bjuder på varierande natur och rikt fågelliv
Fröjered-Klämmesbo 5 km.
Denna sträcka innefattar både landsväg, skogsväg och stig. Passa på att ta en rast vid bron
över Yan vid Kuggekvarn.
Klämmesbo Missionshus - Korsgården 11 km.
Detta är en fantastiskt vacker sträcka. Lummiga skogar, milsvid utsikt över
Vättern och plats för stilla ro och eftertanke vid Kärrabo högt uppe på Hökensås.
Leden fortsätter från Korsgården förbi Almnäs, alldeles utmed vackra Vätterkanten
till Norra Fågelås kyrka då blir sträckan totalt 16 km.
Vill du vandra flera dagar finns det gott om övernattningsmöjligheter och möjlighet till
frukost, lunchpaket och middag. Välj en eller två övernattningar. Kungslena Fältläger,
Kavlåsbruket, Orleka, Fröjered, Klämmesbo, Norra Fågelås och Hjo erbjuder övernattning
och service. Planera vandringen med hjälp av www.pilgrimslederskaraborg.se.
Här hittar du all information du behöver för att få en riktigt bra vandring.
Det finns vandringskartor i Kyrkans Hus i Hjo och Tidaholm, Turistbyråerna i Hjo och
Tidaholm och i pilgrimslådorna i Korsgården och vid alla kyrkor utmed leden.

Mer information finns att hämta:
www.pilgrimslederskaraborg.se
www.svenskakyrkan.se/tidaholm
www.svenskakyrkan.se/skarastift
Stöd föreningen Pilgrimsled Hjo-Kungslena ideell förening genom ditt medlemskap.
Sätt in 50 kr på bg 142-3334 skriv ditt namn och telefonnummer så tar vi kontakt med dig.
Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan, Tidaholm.

