Vandringsfestival 5:e september
Upptäck Sjuhärads vackra vandringsleder tillsammans med oss! Lördagen den 5:e september anordnas
Vandra i Sjuhärads vandringsfestival med en mängd aktiviteter och arrangemang runtom i Sjuhärad.
Sjuhäradsmarschen etapp A, Borås
4,5 km familjevänlig vandring med roliga och spännande aktiviteter längs vägen! Start vid Borås skidstadion
mellan kl 9-10 för vidare transport med buss till startplats och sedan vandring tillbaka. Startavgift 50
kr/pers inkl transport och korv mm vid målgång. OBS, föranmälan senast den 31/8, se www.ikymer.se
Fjällastigen, Mollaryd
10 km konst- och kulturvandring på Fjällastigen med start och mål på Mollaryds station i Herrljunga
kommun. Längs med leden bjuds på smakprov från Herrljunga konst- och hantverksrunda samt den
litterära aktören Textivals projekt Textrakt. Extraöppet på Café Hult och på galleriet i Törestorp. Start för
vandringen vid Mollaryds station mellan kl 10-14
Hyssnaleden, Hyssna
Ca 20 km vacker och omväxlande vandring på Hyssnaleden i Marks kommun. Passa gärna på att stanna kvar
i Hyssna efter vandringen då Hyssnadagen arrangeras samma dag med en massa andra roliga aktiviteter!
Gemensam start vid Hyssna g:a kyrka kl 09.15. Kom gärna lite tidigare och se på starten av Hyssnaloppet en
kvart innan!
Vildmarksleden, Kölingared
8,5 resp 4 km vandring på Vildmarksleden i Ulricehamns kommun. Friluftsfrämjandet ordnar barnaktiviteter
längs 4 km-spåret och på 8,5 km-spåret finns det en berättarstation. Tipspromenad, hamburgare, dricka
och kaffe finns att köpa på plats. Start vid Årås kvarn mellan kl 10-12
Holleden, Hol
15 km historievandring från järnålder till nutid på Holleden i Vårgårda kommun. Längs med leden sitter
tipsfrågor för både barn och vuxna. Vid Bäsjöns strand håller vi brasan och kaffepettern igång – medtag
egen matsäck och saker att grilla. Start vid Hols kyrka mellan kl 9-10.30
Pilgrimsleden, Kindaholm
5 km pilgrimsvandring med ledare mellan Kalvs kyrka och Mårdaklev i Svenljunga kommun. Vi får med oss
några pilgrimstankar under vägen och samtalar ibland och är tysta ibland. Samma helg är det även
Kindaholmsdagarna med ett stort utbud av andra arrangemang och aktiviteter. Gemensam start vid Kalvs
kyrka kl 10
Köp nya skosnören, tejpa hälarna och ta med dig vänner och familj så ses vi ute på vandringslederna!
Läs mer på www.vandraisjuhärad.se eller på www.facebook.com/vandraisjuharad

