
Vandringar med tid för eftertanke, tystnad och enkelhet.

Pilgrimens sju nyckelord  
Frihet, enkelhet, tystnad,  

bekymmerslöshet, långsamhet,  
andlighet och delande.

PILGRIMSVANDRINGAR

2020



15/6 Måndag 
PILGRIMSVANDRING

kl 18 Samling vid Kungslena kyrka. Skjuts till Reastorp. Vandring 
tillbaka till Kungslena kyrka. Ta med matsäck.
kl 19.30 Pilgrimsmässa i kyrkan. Per Boger

16/6 Tisdag
PILGRIMSKVÄLL 
kl.18 Samling vid Östra Gerums kyrka, vandring till Dverstorp. 
Skjuts tillbaka till Östra Gerum ordnas, Mats Löwing, ta med 
matsäck

30/6 Tisdag
PILGRIMSKVÄLL
kl. 18 Samling vid Hångsdala kyrka, därefter vandring till Valstad. 
Skjuts tillbaka till Hångsdala ordnas. Ta med matsäck, Mats Löwing
 
26/7 Söndag
PILGRIMSVANDRING
Start från Franciskuskapellet i Varv kl.15. Tag med matsäck 
kl. 18 Pilgrimsmässa i Dimbo-Ottravads kyrka , Stellan Wihlstrand, 
(Skjuts ordnas tillbaka till Franciskuskapellet)

11/8 Tisdag
PILGRIMSKVÄLL
kl. 18 Samling vid Nybygget (Kymbo) därefter vandring till Eket. 
Skjuts tillbaka till Nybygget ordnas. Ta med matsäck. Mats Löwing. 
 



 
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 geogra-
fiska 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 
och en inre vandring på samma gång.  

Välkommen till en dagsretreat i Baltaks 
församlingshem lördagen den 24 oktober 
kl. 9.30-16.30.
Denna dag utgår vi ifrån Dag Hammarskjölds ord; 
”Den längsta resan är resan inåt…” ur Vägmärken.
Det finns möjlighet till tyst meditation, meditativ 
gång och enskilda samtal. 

Avgift 200 kr, då ingår fika och lunch. 

Minst 5 deltagare.

Vill du veta mer, tveka inte att höra av dig!

Ella Glimmerveen tel. 0502-197 77, 

ella.glimmerveen@svenskakyrkan.se

TILLSAMMANS I TYSTNAD

 

”En pilgrimsvandring är en yttre och en inre vandring på samma gång.”

Här kan också en dagsretreat  vara en väg till inre ro.



      
 

     Det kan bli fler vandringar och justeringar för aktuell information läs på hemsidorna 
www.pilgrimslederskaraborg.se 

www.pilgrimsledhjokungslena.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.

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.


