Utefter leden finns det ett flertal informationstavlor och –skyltar som
berättar om intressanta platser.
Bänkar och bänkbord finns placerade
på vackra ställen utmed leden. Där
kan du slå dig ner för en stunds vila.
Här finner du också små tänkvärda
verser, kanske ett bibelord eller några rader ut en psalm.

Självklart går det lika bra att vandra
leden från Kungslena till Hjo. Kanske
har du kommit från någon av lederna
från Skara/Varnhem/Gudhem eller
från Ätradalen via Skörstorp fortsätter från Kungslena till Hjo.
Från Hjo finns sommartid möjlighet
att med båt färdas över Vättern till
Hästholmen, där man sedan kan
fortsätta sin vandring mot Vadstena
och pilgrimslederna i Östergötland.
Det finns gott om övernattningsmöjligheter utmed leden. Du kan där få
ett kvällsmål, frukost och en lunchlåda med dig för nästa dags vandring.
Kartor och information om övernattningsmöjligheter, kommunikationer
och annan service utmed leden finner du på vår hemsida:
www.pilgrimslederskaraborg.se

Pilgrimsled mellan
Hjo och Kungslena
Vandra vidare mot
Gudhem-Varnhem-Skara
eller ta båten över Vättern
och vandra mot Vadstena

Pilgrimsled Hjo-Kungslena
Vi vill erbjuda möjlighet att färdas till
fots i ett kulturellt, historiskt och naturmässigt mycket varierande och
vackert landskap med medeltiden som
utgångspunkt och med stora möjligheter till en inre resa.
Kanske har du kommit med båt över
Vättern som den
gamle munken som
enligt sägnen gav
Hjo sitt namn.
Hur det gick till kan du läsa på Informationstavlan på Hamnmagasinets
vägg.

Hjo kyrka

Norra Fågelås Kyrka

Leden du nu skall vandra är totalt 4,4
mil och leder dig först till Hjo kyrka
och sedan vidare till Norra Fågelås
medeltida kyrka. Dit är det 5 km.
Därefter vandrar du vidare genom
Almnäs Egendom också med anor från
medeltiden, omnämnt 1226 som klostergård under Alvastra. Numera tillverkar man där ost efter recept från
medeltiden, som bl a säljs i gårdsbutik
Sedan leder pilgrimsleden dig upp över karga
Hökensås östra sida. Här
möts vi av en norrlandslik natur.

Tar du den lilla extra turen fram till
”Böjan” öppnar sig
landskapet åt öster och man har en
vidunderlig utsikt över Vättern.

När du så vandrar
nerför Hökensås
västra sida väntar
Klämmesbo by
med Missionshuset
i blickfånget
Därefter går leden
via små skogsområden till Fröjered
och kyrkan mitt i
byn.
Du passerar ån
Tidan

Därefter väntar
Hömbs by med
kyrka som har
anor från medeltiden samt byns
äldsta hus den tidigare fattigstugan
som använts som
”luffarhotell” ända
in på 1970-talet.

Du vandrar så
vidare förbi
Kaflås Egendom
med odlingslandskap och vacker
våtmark. Här
finns stora möjligheter att se
vilda djur.

Och når sedan till
Kungslena by som
ligger högt vid foten av Varvs– och
Plantaberget.
Här finns Kungslena medeltida kyrka
som byggdes på 1200-talet.

