Det blommande berget Kinnekulle
Kinnekulle upphör aldrig att fascinera och inspirera. Kanske är det därför som många
hantverkare valt att bosätta sig här, för att väcka kreativiteten och hålla inspirationen vid
liv. Den fantastiska naturen och den vackra utsikten kombinerat med god mat, historiska
sevärdheter och besök hos lokala hantverkare gör ett besök på Det Blommande Berget till
något du aldrig glömmer. Våra erfarna Kinnekulleguider leder dig rätt på de mysiga
slingriga vägarna och ser till att du upplever Kinnekulles alla smultronställen.
Förslag på upplägg och besöksmål under en dag
Varför inte börja resan i Husaby, enligt vissa Sveriges historiska
vagga. Förutom kyrkan finns här också Hantverksgård och Café
samt Smedja där Nordens enda kvinnliga mästersmed huserar.
Husaby är idag en mycket liten by, men när kyrkan byggdes omkring
år 1000 stod trakten högt i rang med bl.a. en egen kungsborg.
Ruinerna av borgen kan än idag skymtas, ett stenkast från kyrkan.
Alldeles intill kyrkan hittar vi också den källa där Olof Skötkonung
enligt traditionen döptes år 1008.
Färd via Medelplana och Västerplana kyrkor samt Råbäcks
Herrgård till Hellekis Säteri. På vägen passeras utsikten mot
Stenbrottet där totalt 80 miljoner ton kalksten brutits under nästan
100 år samt Munkängarna, där ramslökens lök-doft ligger tung
under försommaren.
Stopp vid Hellekis Säteri vars trädgård omtalades redan 1746 av
Carl von Linné under hans Wästgötaresa. Här odlas en hel del
exotiska växter, dessutom finns en klassisk rosenträdgård, en ståtlig
perennrabatt samt en vildäng med lökväxter. Njut en välkomponerad
lunch på Hellekis Trädgårdscafé och Kök.
Färden går vidare mot Hällekis och Falkängens Hantverksby. I de
varsamt renoverade arbetarbostäderna från förra sekelskiftet huserar
nu hantverkare, kaffestuga samt vandrarhem med konferensanläggning. Alster från ett 70-tal olika hantverkare finns här att beskåda och
handla. Här finns också möjlighet till fika i kaffestugan.
Vidare mot Forshem via Högkullens utsikt och Österplana Hed
med sin alvarsmark där bl.a. den unika kalknarven, guckuskon och St
Pers nycklar blommar.
Dagen avslutas med guidning vid Forshems Kyrka, berömd för sina
stenreliefer och sin anknytning till riddartiden.
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