Försommarträff på Kinnekulle Kristi Himmelsfärdshelgen 29 maj – 2 juni 2019
Samling i stenbrottet Hällekis. Vägbeskrivning se nedan.
”Lundar av de härligaste lövträd betäckte norra sidan av Kinnekulle, nedan för skogen och
rödstensklevan. De liknade mera trädgårdar, än vilda parker, och gjorde denna orten ljuvligare än
någon annan i Sverige.” (Carl von Linné 1746)
Nedanstående är lite förslag på vad man göra förutom att umgås, koppla av och ha det skönt.
En promenad runt sjön eller i Munkängarna eller upp till Utsiktens Kaffestuga och äta en glass eller
räkmacka.
Onsdag eftermiddag – torsdag ankomst
Falkängens Hantverksby i Hällekis (ca 4 km) är öppen dagligen 10:00 - 18:00
Fredag 31 maj
Nattvandring på Kinnekulle, i år är det 35:e året.
Start mellan 19:30 – 21:30. Längd ca 1 mil. Startavgift 50 kronor.
Lördag 1 juni är det Ramslökens dag
Vid Hellekis Säteri (ca 2,5 km med cykel eller ca 1,5 km gångväg) firas Ramslökens dag med
tipspromenad genom Munkängarna och ramslöksmarknad mm. Det anordnas även en deltävling i SM i
utomhusmatlagning.
Söndag 2 juni
Hemfärd när ni känner för det.
Vägbeskrivning:
E20 norrifrån: Sväng höger vid E3-baren i Lugnås, kör över järnvägen sedan vänster mot Hällekis,
efter Forshem sväng höger mot Hällekis kör genom hela samhället och ända upp till ett t-kors, sväng
höger mot Lidköping. Sväng höger nästa avfart med vita skyltar Hellekis Säteri, åk ner för backen och
tag första vägen till vänster, fortsätt tills vägen tar slut och ni är framme.
E20 söderifrån: Vid Götene sväng av på 44:an mot Lidköping och sedan höger mot Hällekis, kör
genom hela samhället sedan samma som ovan.
44:an västerifrån: Sväng vänster i Källby mot Hällekis, sväng vänster vid avfart med vita skyltar
Hellekis Säteri, åk ner för backen och tag första vägen till vänster, fortsätt tills vägen tar slut och ni är
framme.
Anmälan och eventuella frågor till Kjell 070-760 46 90 eller mail till kjell@cederman.net .
Välkomna önskar Anette och Kjell i Nordic 416

Försommarträff på Kinnekulle Kristi Himmelsfärdshelgen 29 maj – 2 juni 2019
Samling i stenbrottet Hällekis. Vägbeskrivning se nedan.
”Lundar av de härligaste lövträd betäckte norra sidan av Kinnekulle, nedan för skogen och
rödstensklevan. De liknade mera trädgårdar, än vilda parker, och gjorde denna orten ljuvligare än
någon annan i Sverige.” (Carl von Linné 1746)
Nedanstående är lite förslag på vad man göra förutom att umgås, koppla av och ha det skönt.
En promenad runt sjön eller i Munkängarna eller upp till Utsiktens Kaffestuga och äta en glass eller
räkmacka.
Onsdag eftermiddag – torsdag ankomst
Falkängens Hantverksby i Hällekis (ca 4 km) är öppen dagligen 10:00 - 18:00
Fredag 31 maj
Nattvandring på Kinnekulle, i år är det 35:e året.
Start mellan 19:30 – 21:30. Längd ca 1 mil. Startavgift 50 kronor.
Lördag 1 juni är det Ramslökens dag
Vid Hellekis Säteri (ca 2,5 km med cykel eller ca 1,5 km gångväg) firas Ramslökens dag med
tipspromenad genom Munkängarna och ramslöksmarknad mm. Det anordnas även en deltävling i SM i
utomhusmatlagning.
Söndag 2 juni
Hemfärd när ni känner för det.
Vägbeskrivning:
E20 norrifrån: Sväng höger vid E3-baren i Lugnås, kör över järnvägen sedan vänster mot Hällekis,
efter Forshem sväng höger mot Hällekis kör genom hela samhället och ända upp till ett t-kors, sväng
höger mot Lidköping. Sväng höger nästa avfart med vita skyltar Hellekis Säteri, åk ner för backen och
tag första vägen till vänster, fortsätt tills vägen tar slut och ni är framme.
E20 söderifrån: Vid Götene sväng av på 44:an mot Lidköping och sedan höger mot Hällekis, kör
genom hela samhället sedan samma som ovan.
44:an västerifrån: Sväng vänster i Källby mot Hällekis, sväng vänster vid avfart med vita skyltar
Hellekis Säteri, åk ner för backen och tag första vägen till vänster, fortsätt tills vägen tar slut och ni är
framme.
Anmälan och eventuella frågor till Kjell 070-760 46 90 eller mail till kjell@cederman.net .
Välkomna önskar Anette och Kjell i Nordic 416

