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Upplev Kindsbygden med guide
Ta med din förening, församling, dina arbetskam-
rater eller annan grupp och upplev den spännande 
Kindsbygden! Du ordnar bussen och ringer oss - så 
sköter vi resten! När gruppen sedan kommer hit 
kliver en av våra guider på och följer med under hela 
dagen. Med en lokalguide på bussen får du ut mer av 
resan! Våra kunniga, professionella guider delar med 
sig av personliga berättelser varvade med historiska 
fakta om bygden. 

Du väljer själv hur du vill lägga upp din resa. Här presenterar vi några färdiga 
förslag - men givetvis kan du lägga till och dra ifrån som det passar dig. Välj gärna 
också bland besöksmålen i plockmenyn längst bak. Den mat som presenteras i 
varje tur är som regel specaliteter eller det alternativ som är mest populärt - själv-
klart kan gruppen välja att äta något annat. Vi vill dock att alla i gruppen väljer 
samma maträtt (givetvis med undantag av förbokad specialkost).

Och det bästa av allt: det behöver inte ens bli särskilt dyrt! Som kund hos oss får 
du del av våra förmånliga avtal på mat och fika, vilket innebär att guidningen 
inte kostar särskilt mycket extra, jämfört med om du själv bokar alla besök och 
måltider. De låga priserna går alltså direkt tillbaka till dig och dina medresenärer. 



Mosseboturen

Glasets hus
Med över 50 000 besökare om året har Glasets hus i Limmared 
snabbt blivit ett av de mest populära besöksmålen i Sjuhärads-
bygden. Här njuter du av spännande utställningar och glasblås-
ning i underbar miljö. Vi går en guidad tur.

Pris från 350 kr /person*

Mossebo stom
I Mossebo väntar förmiddagsfika. Sedan guidas vi runt och får 
förstås höra gårdens spännande historia och berättelsen om Jo-
seph Hansson som bodde här på 1700-talet och som var talman 
i riksdagen.

Mossebo kyrka
Den vackra röda träkyrkan, beklädd med ekspån, byggdes på 
1700-talet. Vi får veta mer om hur Joseph Hansson lyckades få 
till stånd en ny kyrka och om inventarier i den mycket speciella 
lilla helgedomen.

Limmareds värdshus
I en liten ask i köket ligger det hemliga receptet på Limmareds-
schnitzeln, skapad av Älva Arwidsson redan på 1960-talet. 50 år 
senare serveras den fortfarande. Här används bara svenskt kött.

Turen börjar och slutar i Limmared, där lokalguide ansluter. Tidsåtgång ca 5 timmar.



Lilla glasturen

Limmareds värdshus
Värdshuset i Limmared är vida berömt för sina schnitzlar, som 
har serverats här i över 50 år. Här äter vi svenskt kött - och får 
dessutom höra historien om Älva Arwidsson och hur den lilla 
kaffestugan hamnade i Limmared.

Turen börjar och slutar i Limmared, där lokalguide ansluter. Tidsåtgång ca 5 timmar.

Glasets hus
Med över 50 000 besökare om året har Glasets hus i Limmared 
snabbt blivit ett av de mest populära besöksmålen i Sjuhärads-
bygden. Här njuter du av spännande utställningar och glasblås-
ning i underbar miljö. Vi fikar och går en guidad tur.

Limmareds säteri
Med anor från 1300-talet och ett bostadshus från 1600-talet har 
Limmareds säteri en rik historia att berätta. Här bodde grunda-
ren till Limmareds glasbruk! Vi guidas runt i huset och får också 
möjlighet att handla i gårdsbutiken och i klädaffären.

pris från 340 kr/person*

Södra åsarps kyrka
Strax utanför Limmared ligger den lilla medeltidsklenoden som 
byggdes redan på 1100-talet. Här finns 1400-talsmålningarna 
kvar - och kyrkogården berättar om alla dem som haft sin gär-
ning på glasbruket.



Stora glasturen

Torpa stenhus
Vi får en guidad tur i en av landets bäst bevarade medeltids-
borgar, byggd 1470 av riddaren Arvid Knutsson. Huset har 
dessutom stark anknytning till Limmareds glasbruk som under 
ett par generationer hade samma ägare.

Turen börjar och slutar i Limmared, där lokalguide ansluter. Tidsåtgång ca 7 timmar.

pris från 405 kr/person*

Glasets hus
Med över 50 000 besökare om året har Glasets hus i Limmared 
snabbt blivit ett av de mest populära besöksmålen i Sjuhärads-
bygden. Här njuter du av spännande utställningar och glasblås-
ning i underbar miljö. Vi fikar och går en guidad tur.

Limmareds säteri
Med anor från 1300-talet och ett bostadshus från 1600-talet har 
Limmareds säteri en rik historia att berätta. Här bodde grunda-
ren till Limmareds glasbruk! Vi guidas runt i huset och får också 
möjlighet att handla i gårdsbutiken och i klädaffären.

Hofsnäs Herrgård
Vi lämnar Limmared och reser genom bygden till trakterna av 
Länghem. Hofsnäs herrgård har anor från medeltiden och är 
känd från romanernas värld. Här serveras en välsmakande lunch, 
lagad av råvaror från bygden.



Motorminnen i glasbygd

Turen börjar och slutar i Limmared, där lokalguide ansluter. Tidsåtgång ca 5 timmar.

Pris från 280 kr /person*

Bynanders motormuseum
Vi börjar dagen med förmiddagsfika på gården som blev motor-
museum och öppnade 2014. Här presenteras en unik samling 
motorfordon, varav merparten kommer från Göran ”Gekås” 
Karlssons samling, däribland ”Ingos” Excalibur. 

Tranemo hotell
Vi reser vidare och får ta del av bruks- och textilhistoria när vi 
färdas genom Strömsfors och Uddebo. Vi får också veta lite om 
vackra sexkantiga Tranemo kyrka som vi passerar på väg till det 
gamla stadshotellet där vi äter lunch!

Glasets hus
Dagen avslutas på Glasets hus i Limmared där vi får bekanta oss 
med en glassamling från fyra århundraden, från Sveriges äldsta 
glasbruk som fortfarande är i drift. Självklart besöker vi också 
glasblåsarna i hyttan!



Smakresan

Glasets hus
Dagen avslutas på Glasets hus i Limmared där vi smakar sötsa-
ker från bygden.
Kan kombineras med en guidad tur i glasmuséet (ingår ej i 
prisexemplet)

Guiden möter upp enligt överenskommelse. Tidsåtgång ca 6 timmar.

pris från 395 kr/person*

Tunnbrödstugan i gölingstorp
Vi inleder vår smakresa med tunnbrödssnittar medan vi får veta 
mer om verksamheten och bageriet. Här får vi också smaka 
lokalproducerad ost, marmelad och kaffe!

Limmareds säteri
Nästa anhalt är det anrika 1600-talssäteriet utanför Limmared, 
där vi får veta mer om vad gården producerar. Här smakar vi på 
rökta varor, cider och tilltugg från trakten.

Hofsnäs herrgård
På Hofsnäs står lokalproducerad mat i fokus. Här njuter vi av 
vår lunch, en spännande tapastallrik med smaker från bygden, 
medan vi får veta mer om herrgården.



Nostalgitrippen

Påarps gård
Vi besöker Påarps gård, belägen i naturnära miljö utanför 
Håcksvik, och får höra om gårdens historia. Här äter vi en god 
lunch som får avsluta vår resa i den del av Kind som kommit att 
kallas ”Trivselbygden”.

Guiden ansluter enligt överenskommelse. Tidsåtgång ca 7 timmar.

Pris från 330 kr /person*

Tokabo
Här får vi höra historien om bildhuggaren Johannes Andersson 
och hans ättlingar - flera generationer träsnidare. Välkommen 
till guidning och våffelfika i härlig 1700- och 1800-talsmiljö där 
Mjöbäckssnidarnas verktyg finns bevarade!

Överlida industri- och hantverksmuseum
Turen går vidare till Överlida där vi gör ett stopp på Överlidaljus 
för shoppingmöjligheter, innan vi besöker museet, där vi får höra 
historien om ett industrisamhälles framväxt, återuppleva diverse-
handeln, post- och järnvägsstationen, skolan och skomakeriet.

Klockaregården och håcksviks kyrka
Vi reser vidare till Håcksvik där vi får veta mer om kyrkans 
spännande historia och titta på Sven Erlandssons unika bo-
nadsmålningar som täcker ett helt rum i den gamla Klockare-
gården.



strömsfors bruk
På det gamla bruket i Strömsfors vandrar vi genom bygdehistoria 
och får höra spännande historia om ortens tid som betydelsefull 
kraftstation och filialglasbruk till Limmareds glasbruk.

Mårdaklevs hembygdsgård 
I Mårdaklev njuter du av gammaldags miljö och nostalgi! Här 
finns bostadsmiljöer, lanthandel och verkstäder från förr.
Vi går en guidad visning men får också möjlighet att strosa runt 
i området på egen hand.

Plockmeny lägg till besöksmål och skräddarsy din resa!

Vi hjälper dig att skräddarsy din resa efter dina önskemål. I plockmenyn hittar du fler tips på plat-
ser att besöka. Givetvis kan du också välja bland de besöksmål som ingår i de fasta turförslagen.

Åkersta vin- och spirituosamuseum
I Sexdrega tillverkades mousserande punsch på 1800-talet! 
Punschen framställdes på orten och i butiken var det också stor 
efterfrågan på konjak och brännvin. Här får vi veta mer om 
Sexdregapunschens historia. (max 30 personer)

Skogsateljén
Konst, butik, bin och buffé på samma ställe! Vi inleder dagen 
med en fikabuffé där Alexandra visar sin konst i ateljén och 
Stefan ger oss en spännande lektion om biodling.



Kyrkor
Små medeltida kyrkor eller storslagna 1800-talshelgedomar - 
passa på att göra ett besök i någon av Kinds många kyrkor.
Tranemo kyrka väcker uppmärksamhet hos förbipasserande med 
sin sexkantiga form. Gå en tur i den vackra centralkyrkan, ritad 
av Emil Langlet.
I Överlidas spännande 60-talskyrka möter vi vackra verk av Eva 
Spångberg och Mjöbäcks kyrka bjuder - som sig bör - på inventa-
rier av Mjöbäckssnidarna i Tokabo.
Det finns möjlighet till guidad visning i de flesta av bygdens 
kyrkor.

shopping
Följ med till Passarps slöjd och handla träslöjd och presentartiklar 
direkt från tillverkaren: ljusstakar, klockor, brickor och julpynt.
Eller besök Blomqvist/Nordiska Textil-Garner där du kan kombi-
nera en guidad visning i utställningshallen med att köpa handar-
bete, garn och textilier.
I bygden finns också ett stort antal antik- och second hand-buti-
ker samt gårdsbutiker. Bara i Limmared finns ett tiotal ”loppis”- 
och antikaffärer.
Våra guider kan tipsa om shopping som ligger bra längs vägen.

Prästgården i Länghem
I den vackra 1800-talsprästgården vid Länghems kyrka driver 
Svenska kyrkan café och mötesplats med kursverksamhet. Här finns 
möjlighet att fika och njuta av miljön. Gå ett varv i trädgården och 
besök krukmakeriet, smedjan, örtagården och Stillhetens hus!



Molanders förläggargård
Ta del av Kinds och Sjuhärads textila arv och historia genom ett 
besök på en av bygdens förläggargårdar. I Tranemo ligger Mo-
landers förläggargård med kopplingar till Joseph Hansson på 
Mossebo.

konst
Vi hjälper dig att boka ett besök hos någon av Kindsbygdens konst-
närer, besöker ateljén och får veta mer om konsten. Gör ett besök i 
kombination med andra besöksmål - eller åk på konstrunda!

Upplev kindsbygden i juletid
Från mitten av november erbjuds julresor av olika 
slag. Kombinera ett besök på någon av bygdens 
julmarknader med kulturella besöksmål och god 
mat. Eller åk Lilla Glasturen i julpyntad version och 
passa på att köpa julklappar och julmat!
Julmarknader hålls i Strömsfors (mitten av novem-
ber), i Mossebo (andra lördagen i december), Torpa 
(helgerna vid 1:a och 2:a advent) och Hofsnäs 
(helgerna vid 1:a, 2:a och 3:e advent).
I julresorna ingår jultallrik eller julbord på någon av 
våra utvalda restauranger. Hör av dig till Kinds-
guide, så berättar vi mer!

Utflykt              
  i jul?



Boka din resa idag!
Tranemo och Svenljunga kommun utgör området Kind - ett av de sju gamla 

häraderna i Sjuhäradsbygden.Vi erbjuder professionella och kunniga lokalguider. 
Du får direktkontakt med din guide som hjälper till att skräddarsy resan efter 

dina önskemål. Mer information hittar du på: www.kindsguide.se

Upplevelsen är bara ett telefonsamtal bort. 
Ring och boka på telefon

0705-46 04 11
epost: bokning@kindsguide.se

föreningen

KINDSGUIDE

i samarbete med


