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Falbygden – det är där det händer något!
Snart är det åter dags för Falbygdens Skördefest, Mekelsmäss. Årets skördefest är den
trettonde i ordningen.
Var ligger Falbygden? Jo, det är till stora delar en högplatå där Västgötabergen
Mösseberg, Ålleberg, Plantaberget, Varvs- och Gerumsbergen och Billingen utgör
blånande berg i horisonten. Långt i fjärran avtecknar sig Kinnekulles karaktäristiska
siluett. Här finns ett öppet landskap och tar man sig upp på t ex Ålleberg så är utsikten
strålande eller som Linné uttryckte det ”prospekten var artig”.
Falköpings kommun har under många år kunnat stoltsera med att vara Västra Götalands
läns till ytan största kommun, men så gjordes en ny mätning och då visade det sig att
Ulricehamns kommun var en aning större. Det tar vi med jämnmod för vi vet att inom
vår kommuns gränser ryms oerhört mycket. Det kommer inte minst till uttryck under vår
Skördefest - Mekelsmäss.
Falköpings kommun antog för snart tio år sedan fyra kärnvärden – värden som präglar
kommunen. De är vårt platåbergslandskap, där det funnits människor i tiotusen år
som lämnat spår efter sig i form av stora gånggrifter - megalitkultur, den lokala maten,
som under årtusenden, satt sin prägel på landskapet. Slutligen på 1800-talet drogs
flera järnvägar igenom staden, som då blev en järnvägsknut och det fjärde kärnvärdet
är kommunikationerna. Bygdens folk lever det Goda Livet och det har de styrande i
kommunen tagit fasta på och Falköpings kommun är medlem i det sydeuropeiska
nätverket Citta slow. Än så länge är man den enda medlemskommunen i Sverige.
Jag tror att den som kommer till Falköping och vistas här en tid, slås av det rika kulturliv
som frodas här i alla dess former. På en rad områden brukar kommunens musikskola
vinna prestigefulla priser. Samma är förhållandet med Ållebergsgymnasiets körer
och estetiska profil. På Stadsteatern ger orkesterföreningen regelbundet konserter
och teaterföreningen engagerar Riksteatern m.fl. och ensembler för ett antal
teaterföreställningar per år. På samma scen uppträder ungdomar i alla åldrar med
dansuppvisningar av hög klass. På hösten brukar revygänget Teaterbovarna häckla det
som timat under det gångna året. Detta och mycket annat bjuds på inne i staden. Ute på
landsbygdens bygdegårdar och församlingshem bjuds det också på en mängd kulturella
aktiviteter. I anslutning till restaurang Cesarstugan i Östra Tunhem har ägaren inrett en
teatersalong ”Tunhems teater” dit folk fjärran ifrån söker sig och fyller salongen.
Under Skördefesten 2011 arrangerades en konstutställning av det stora formatet i det
nedlagda Tomtens kalkbrott, som lockade uppskattningsvis 30 000 besökare. Det gav en
bygdens son, Erik Rynefors i Karlstad, idén att i augusti i år arrangera en Queen-konsert
i nämnda kalkbrott. Det ska bli oerhört spännande att få uppleva denna konsert. Passa
på att köpa biljetter, för det kommer garanterat att bli utsålt!
Under de tretton år som Falbygdens Mat & Kultur har arrangerat Skördefesten
Mekelsmäss har konst och konsthantverk utvecklats enormt. Från en blygsam start med
en handfull utställningsplatser är vi nu varje år uppe i över etthundra platser. Det roliga är
att det ständigt kommer till nya. Det finns som sagt många konstnärer på Falbygden idag.
Höst och vår ges dessa tillfällen att visa sin produktion, på våren i form av en Vårrunda
under påskhelgen, då också tiotusentals tranor gästar oss liksom det gör på höstens
Skördefest. Redan på 1920-talet uppmärksammade konstnären Hjalmar Arleman
Broddetorpsbygden, vars miljöer han skildrade och som idag är värdefull historia. På
1950-talet etablerade sig konstnären Gösta Pettersson i sin hemstad Falköping och
skildrade olika falbygdsmiljöer, inte minst i monumentala målningar.

Skördefestmagasinet 2012
Skördefestmagasinet produceras och ges ut
av Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk
förening.
Text, foto och layout: Gerth Bragnå där ej annat
anges
Ansvarig utg: Lars-Erik Kullenwall
Trycks i 25 000 ex hos Svärd och Söner tryckeri
i Falköping.
Årgång 8
Falbygdens Mat och Kultur ger ut tre publikationer per år. Vårmagasinet, Skördefestmagasinet och Julmäss.
För annonsering kontakta
Gerth Bragnå, gerth@bragna.se.
Övrig information: www.matokultur.se
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening
arrangerar årligen Vårfrumäss - Vårmarknad
på Falbygden, en marknadsplats för lokalproducerade produkter. Arrangemanget ligger i år
helgen före påskveckan. Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden med Konstnatten arrangeras
Mikaelihelgen som brukar sammanfalla med
sista helgen i september. Mekelsmäss är ett
arrangemang för mat och kultur och har en stor
marknad för lokalproducerade produkter och
Västsveriges största konst- och kulturrunda.
Den drar årligen ca 55 000 besökare. Falbygdens Mat och Kultur ägs av sina medlemmar
som är 56 till antalet och representerar lokal
mat och lokal kultur..
Falbygdens Mat och Kultur är ett Cittaslowcertifierat företag i
Falköpings kommun.
www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.falkoping.nu
www.vastsverige.com

Under senare delen av sin levnad slog den från TV kände naturkonstnären Harald
Wiberg sig ner utanför Falköping. Han fann här en natur som inspirerade honom. Den
inspirationen gav han vidare till den unge konstnären Göran Löfwing.
Under våren har i Karleby socken utanför Falköping gjorts utgrävningar för att utröna
bland annat vad stenåldersmänniskorna åt. Det ska bli spännande att läsa den
grävningsrapporten när den kommer. Vad som redan nu kan slås fast är att Falbygens
tidiga innebyggare drack mjölk. Det har under senare tid på Falbygden alltid varit
naturligt med mat av hög kvalité, mat som man själv producerat. Man har i princip varit
självförsörjande på det som gården producerat. Det har Falbygdens Mat & Kultur tagit
fasta på och bjuder in till Skördefesten Mekelsmäss.
Studera listan och kartan över utställare och välj ut det som lockar! Rekord har slagits
nästan varje år och vi som arbetar med att skapa Falbygdens Skördefest Mekelsmäss
hoppas att så blir fallet även 2012.
Välkomna till Årets Skördefest med Konstnattten! Kom gärna redan på fredagen och
stanna hela helgen! Vi hoppas och tror att ni inte kommer att ångra Er!
Lars-Erik Kullenwall/Ordförande i Falbygdens Mat & Kultur
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Foto: Sindre Magnusson
Bilden är från konstutställningen i Kulturarena Tomtens
Kalkbrott 2011.
Målning ”kalkarbetaren” Göran Löfwing
Skulptur: C-J Calle Gunnarsson

Konferensinbjudan

KULTUREN SOM DRIVKRAFT
för lokal och regional utveckling

Med exlusiv visning av Sveriges största
utomhusutställning “Sinnenas rum”
i Kulturarena Tomtens Kalkbrott
Falköping 27 och 28 september 2012
Med stöd och bidrag från:
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KONFERENSDAG 1, 27/9

Plats: Löfwings Ateljé och Konstkafé
PROGRAM

KONFERENSDAG 2, 28/9

Plats: Hotell Ranten, Falköping
PROGRAM
09.00 Välkommen!

Konferensdagen leds av Anita Johansson, Vallevägen
10.30 - 11.30 Registrering och kaffemingel
Alex Bergström Västra Götalandsregionen och

11.30 Konferensen öppnas

Alex Bergström, Västra Götalandsregionen

Ulf Eriksson, Falköpings kommun

09.15 ”Från Ranten till Fylkingen”
11.40 Inledning - kulturen som drivkraft. Susanne Skog, musiker och journalist
Lars Lundgren Västra Götalandsregionen,
09.45 ” Ingen mans land. Om Sverige
11.55 Kultur- och upplevelsesekonomi, utanför storstäderna”
regional och lokal utveckling
Dan Jönsson, konstkritiker, författare
Offentliga-privata netverk
10.15 Diskussion
Flemming Madsen, Köpenhamn Danmark
10.30 Kaffe
www.kulkom.dk
11.00 ”The important of Cultural and
12.40 Kulturföretagandet en annorCreative Industries”
lunda näring?
John Newbigin, Creativ England
David Karlsson, Nätverkstan, Göteborg

12.00 Diskussion
13.15 Lokalproducerad Lunch
Christina Hjort, Cultural Planning Laboratory
14.15 Kulturen som drivkraft för turism 12.30 Lunch
i Västsverige
13.30 ”Samtidskonst, dugnad och lokal
Jonas Dahl, Västsvenska turistrådet
utveckling. Om Vevringutställningen”
14.45 Marknadsplatser för lokal kultur Wenche Wefring
drivkraft för besöksnäringen
14.00 ”Kultur som resurs. Kulturlivets
Gerth Bragnå, Falbygdens Mat och Kultur.

15.15 Kaffe
15.45 Ur Skog, ett kulturprojekt i Dalsland. Helen Backlund, proj.ledare
6.15 Kulturen som näring
Linda Löfwing, kombinationsföretagare.

roll för lokal och regional utveckling”
Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

14.45 Kaffe
15.15 Hur går vi vidare?

Avslutande diskussion
Anders Persson och Lars Lundgren.
Västra Götalandsregionen

Anmälan till konferensen

Konferensanmälan görs till Turistbyrån i Falköping senast 15
september.
0515-77 70 50, info@falkoping.nu,
www.falkoping.nu
Konferenskostnaden är 1 000:- +
moms, för båda dagarna. Kaffe
och alla måltider ingår. Dessutom
ingår bussresa från Falköping till
Löfwings och åter, med besök på
utställningen i Kulturarena Tomtens Kalkbrott.
Jag anmäler mig till båda dagarna 27 och 28 september
och betalar 1 000:- + moms
Jag anmäler mig endast till konferensdag 1, den 27 september
och betalar 800:- + moms
kaffe, alla måltider och bussresa
ingår.

16.35 Paneldiskussion
17.15 Kulturens framtida roll - en filoso- 15.45 Konferensen slutar
Jag anmäler mig endast till konfisk framtidsbild. Sindre Magnusson
ferensdag 2, den 28 september
Konferensprogrammet är preliminärt
17.40 Konferensprogrammet slut
och betalar 400:- + moms
och kan komma att ändras
18.15 Skördefestmiddag
kaffe, och alla måltider ingår.
19.45 Avfärd med buss till Kulturarena
Anmälan till konferensen görs till
Tomtens Kalbrott och exklusiv visning
turistbyrån i Falköping.
Med tåg till Falköping
av utställningen ”Sinnenas rum”.
0515-777050
Falköping har goda tågförbindelser. 2,5 timmar från
Konstnären och initiativtagaren Göran
Stockholm och 55 minuter från Göteborg.
www.falkoping.nu
Kommer du som konferensgäst med tåg dag 1,
Löfwing berättar om utställningen.
Information om Skördefesten och Konstnat- går det en konferensbuss från järnvägsstationen
ca 21.30 buss avgår mot Falköping
ca10.40.
ten hittar du på www.matokultur.se
Se praktisk information
Bussen hämtar konferensgäster från Motel Ålleberg

10.05, Hotel Falköping 10.15, ÅR-bed 10.25, Hotel
St:Olof 10.35, Järnvägsstationen (Hotell Ranten)
10.40, STF vandrarhem 10.50 och Kurorten Mös�seberg 11.00.
Därför är det viktigt att du på anmälan anger var
du bor och om du vill åka buss.
Hotell Ranten - där konferensdag 2 är - ligger
granne med järnvägsstationen.
Skördefestmiddagen är en tvårätters middag
med kaffe. Till maten serveras öl och vin. Det är en
lokalproducerad middag. Därefter görs ett besök
på utomhusutställningen ”Sinnenas rum”. Det är
vernissagekväll vilket blir en upplevelse i sig. Konstnärerna finns där för den som vill ha en pratstund
med deltagarna i konstutställningen.
Ta med kläder för en utomhusvistelse.
Bussen går tillbaka till Falköping från utställningen till hotellen ca 21.30.
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Det är vi som gör
Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden
med Konstnatten!

Lars-Erik Kullenwall
Ordförande
Gymnasielärare
PO Larsson/ Kassör
Elentreprenör

Sedan år 2000 har Mekelsmäss – Skördefest på
Falbygden arrangerats och Konstnatten sedan
2002. Det var dåvarande turistorganisation i
Falköping som bestämde sig för att starta upp
ett projekt för att förlänga turistsäsongen. I
väldigt blygsam skala startade skördefesten
i september millennieåret 2000. Det blev en
liten marknad med lokalproducerat på Stora
Torget i Falköping och några aktiviteter på
besöksanläggningar. Nio utställare av konst
och konsthantverk fanns också. Perspektivet
var att få besöksanläggningarna att ha öppet
lite längre på säsongen och att det skulle
finnas en anledning för dessa att ha öppet.
Skördefesten skulle bygga på det som redan
fanns och ha sin plattform i det. Därifrån var
ambitionen att det skulle växa. Devisen att
det tar fem år att bygga en verksamhet och tio
år att etablera den var utgångspunkten. Efter
elva skördefester kan det bekräftas att den
devisen är sann.
2001 startades Falbygdens Mat och
Kultur ekonomisk förening som fick
uppgiften att driva skördefesten. Det var
landsbygdsutvecklare Niclas Fällström som
fick uppdraget att rigga konstellationen för
det fortsatta arbetet och på den vägen är
det. Styrelsen för Falbygdens Mat och Kultur
utgörs nästan av samma människor som en
gång startade föreningen och är alltså ”still
going strong” efter 10 år. Turistorganisationen
har under tiden bytt skepnad och människor,
den har funnits i periferin men tar nu åter en
mer aktiv del i arrangemanget som nu är en av
de stora dragarna till Falbygden.
Föresatsen att förlänga säsongen har lyckats
då besöksanläggningarna numera inte stänger
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Maria Wardin.
V. Ordförande
Lokal producent

Emil Tholin.
Ledamot. Kock

Maria Wahlström
Entreprenör

Viktoria Johansson
Ledamot. Lokal producent

i augusti utan väntar till efter skördefesten
och i några fall också har öppet året runt.
Att ha 50 000 - 55 000 besökare sista helgen i september är naturligtvis något som
besöksanläggningarna har nytta av, oavsett
om det handlar om ateljéer, boende eller mat.
Skördefestmarknaden på Stora Torget i
Falköping består numera inte bara av tre
torgstånd utan över 30 och har också med
landsbygdsutvecklare
Niclas
Fällström
och Falköpings kommun utvecklats till en
säsongsmarknad med lokala produkter. Ett
tillskott med betydelse för lokala producenter,
handeln och besöksnäringen.
Konstnatten som startades 2002 har också
den utvecklats till ett stort arrangemang
med många deltagare. 2011 var det ca 125
utställningsplatser som engagerade ca 350
utställare. Med den omfattningen och det
stora besöksantalet gör det Konstnatten
till Västsveriges största konstrunda och
en av Sveriges stora. Som affärsutveckling
av kulturföretagen har det varit mycket
lyckat och också inneburit en inflyttning till
kommunen.
Det har varit ett fruktbart långsiktigt arbete
och nätverksbyggande som har skapat
långsiktiga effekter för besöksnäringen. Vi
ser idag att boendeanläggningar kommer till,
restauranger och andra besöksanläggningar
blir fler och konstnärer väljer att etablera sig
i området för att det finns ett sammanhang
att verka i.
……. och arbetet fortsätter. Nätverksbyggande
och samarbeten skapar nya konstellationer

Åsa Kroon/sekr.
Entreprenör

Rita Linder
Adjungerad
Turistbyråansvarig

Gerth Bragnå
Ledamot
Projektledare
Kerstin Arnesson, Adjungerad
Kulturutvecklare
Falköpings kommun
(Ej med på bild)

som driver utvecklingen vidare. 2012
innebär nya utmaningar med ytterligare en
konstutställning utomhus i ett kalbrott, färdväg
med upplysta megalitgravar och än mer
utställare som lyser upp natten på Falbygden.
Nya restauranger och boendeanläggningar
som erbjuder annorlunda boende och
mat av hög klass, lagat på de lokala
livsmedelsproducenternas produkter för den
bästa smaken och kvaliténs skull.
Falbygden erbjuder de jordnära upplevelserna
året runt. Bra skidåkning på längden och utför
under vintern, tranorna vid Hornborgasjön
som kommer med våren, kulturarrangemang
med två stora konstrundor på året och
musikfestivaler. Många aktörer utvecklar
bra verksamheter och arrangemang för att
kunna möta besökarna på bästa sätt. Härtill
har vi också en turistbyrå med personal
som engagerar sig i aktörerna och deras
möjligheter att nå ut. Tillsammans utvecklar
vi Falbygden som reseanledning och ett gott
värdskap med kvalité för att besökaren skall
känna sig välkommen till Sveriges Toscana –
Falbygden, Sveriges första Cittaslow.

Om du/ni vill veta mer om
Skördefest på Falbygden
med Konstnatten
www.matokultur.se
www.falkoping.nu

En av Sveriges stösta konstrundor. 55 000 besökare

Claes af Gejierstam
”Rakt över disk”
Restaurang Bredablick
Falköping
Fredagen den 28 september
www.bredablick.com

UTESERVERING
Den 28 juni är det premiär för vår uteservering.
Välkomna till oss för en lättare lunch eller
bara kaffe och kaka.
Ta gärna en tur i trädgården och
bara koppla av.

Vi har öppet mellan 11.00 - 17.00
Torsdag-Söndag, 28 juni -26 augusti
Under övriga tider tar vi emot
förbokningar av sällskap.
www.monethorp.se
Mönarps Gård, Falköping
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Malta Johanna kommer tebax…

Så är det inte riktigt, den vackra kvinnostatyn är givetvis på sin vanliga plats i fontänen
på Stora Torget i Falköping. Marknaden för
lokalproducerat i Falköping – Malta Johanna
Marknad arrangeras under sommaren 2012
för fjärde sommaren i rad.
Från första lördagen efter midsommar och
fram till och med Mekelsmässfirandet är lördagsförmiddagarna vikta åt lokalproducerade
livsmedel – en fest för öga och gom. Sedan
är det ju aldrig fel att träffa gamla och nya
bekantskaper och kanske höra och tala en
annan ordvändning på den lokala dialekten –
falbygdska.
Pågår lördagar 30 juni till 29 september 2012
kl. 10-13 på Stora Torget i Falköping.
Försäljning av grönsaker, charkuterier, bröd,
ost, honung, blommor, saft, sylt och marmelader mm.
Information landsbygdsutvecklare Niclas
Fällström, Falköpings Kommun. Telefon 0706745065, mail: landsbygd@falkoping.se

Malta Johanna marknad:
Pågår lördagar 30 juni till 29 september 2012 kl. 10-13 på Stora
Torget i Falköping.
Försäljning av grönsaker, charkuterier, bröd, ost, honung, blommor, saft, sylt och marmelader
mm.
Några röster om
Malta Johanna Marknad:

Martin Erkenborn, handelsutvecklare: Trevligt att Malta Johanna snart är tillbaka igen.
Malta Johanna och knallarnas fina utbud
av lokalproducerat förstärker handeln runt
Stora Torget och bidrar till att fler upptäcker
staden. Falköping är mysigt!

Mona Lindén, Falköpingsbo: För mig som
Falköpingsbo med promenadavstånd till
torget förgyller Malta Johanna Marknad
sommarlördagarna. Jag hittar godsaker och
träffar bekanta på torget!

Gustaf Wall, Claessons Charkuteri: På Malta
Johanna Marknad får vi chansen att träffa
gamla och nya kunder. Vi gillar att produktutveckla samtidigt som vi månar om det
traditionella – detta kommunicerar vi på
marknaden.

KOO
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Lördag 29 sept - Mekelsmäss
finns ”Grållar” /veterantraktorer
på Stora Torget i Falköping.
Vi visar upp oss och “cruisar” på
gatorna.
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Skördefestmarknad
och final på sommarens

MaltaJohanna Marknad

lördagen den 29 september 10.00 - 14.00.
Stora Torget i Falköping
Mat, kaffe, närproducerat, veterantraktorer
och veteranmotorcyklar
I tältet finns följande entreprenörer

- Skördefest på Falbygden

2012

NÄRPRODUCERAD,
SVENSK OCH SMAKRIK

GÄSENE MEJERI
MEJERIET MED MILJÖN I CENTRUM

OPERATIONENS ÅR 2012

10.00 - 14.00
ötene Företagskooperativ
visning på Stora Torget
av timmerhusbygge
Öppet hus på
Companion Skaraborg
12.00 - 14.00
torgatan 20 B, Falköping
Kajsa Johansson
n Kooperation utan gränser
formerar och visar bilder

www.gasenemejeri.se

Dessutom!
Säsongsavslutning på
Malta Johanna Marknad
Mössebergs musikkår
Falköpings trumkår
Götene Företagskooperativ
visar timmerhusbygge

Falbygden och Tidaholmsbygdens
veteranmotorcykelsällskap,
visar veteranmotorcyklar
på Stora Torget i Falköping.
10.00 - 14.00
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Rösta fram årets
Falbygdssocken
2011 års Falbygdssocken blev Brunnhem. Det var den åttonde socknen i
ordningen att få utmärkelsen sedan det startade 2004. På Falbygden är det
sockentätt med hela 52 socknar. De flesta är mycket aktiva med både hembygdsförening, bygdegårdsförening och många andra sammanslutningar
som håller socknen levande.
Falbygdens mat och kultur tycker att det är ett trevligt inslag och också viktigt för att uppmärksamma allt det engagemang som finns på landsbygden.
Därför valde föreningen att starta utmärkelsen Årets Falbygdssocken. Det
räcker nu inte med att få flest röster, det kräver också en bra motivering till
att just den socknen skall bli utsedd. Därtill kommer att Mekelsmässinvigningen skall hållas i den utsedda socknen året efter, vilket ställer en del krav.
Att inviga Mekelsmäss är ett hedersuppdrag.
Kreativiteten har varit stor när det gäller invigningar, det har synts i Grolanda, Ullene, Vårkumla och nu sist i Trävattna. Högtidliga invigningstal,
blomsterprydda vagnar, musik och kanske det viktigaste för gemytet - kaffeserveringen.
För att manifestera att socknen fått utmärkelsen får socknen förutom ett
diplom också en skylt som säger att de blivit utsedda och vilket år det skett.
Skylten skall naturligtvis sättas mitt i byn och med den tillhörande blomsterlådan blir den en prydnad för många att glädjas åt.
Vilske-Kleva var först ut att få utmärkelsen 2004. därefter följde Åsle 2005,
Gudhem 2006, Vårkumla 2007, Ullene 2008, Grolanda 2009, Trävattna
2010 och senaste året Brunnhem 2011.
Flera av socknarna har i mycket hård konkurrens fått utmärkelsen. Något
år har det varit ett intensivt kampanjande och röstfiskare har gått runt i
byarna för att få så många röster som möjligt. Före 2008 förättades utdelningen av utmärkelsen på invigningen på Stora Torget i Falköping. 2007
var det Vårkumla som blev utsedd och vid utdelningen på Stora Torget var
hela Vårkumla närvarande. De fick också uppdraget att för första gången
förätta invigning av Mekelsmäss i sin socken. Det blev en mycket lyckat med
klockringning, tal, blomsterprydda vagnar och festligheter i Vårkumla skola.
Nu är det dags att för nionde året kora årets Falbygdssocken. Det sker enklast med att fylla i talongen nedan och lämna in den till turistbyrån i Falköping. En jury tar sedan hand om rösterna och motiveringarna och fattar sen
enhälligt beslutet om vem som får utmärkelsen. Lycka till!!!

Röstsedel för Årets Falbygdssocken 2012
Skördefest på Falbygden 2012
Bjurum
Bolum
Borgunda
Brismene
Broddetorp
Brunnhem 2011
Börstig
Dala
Falköping stad
Falköping Östra
Fivlered
Floby
Friggeråker
Grolanda 2009
Gudhem 2006
Gökhem
Göteve
Hornborga
Håkantorp
Hällestad
Högstena
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Jäla
Karleby
Kinneved
Kälvene
Luttra
Marka
Mularp
Norra Åsarp
Näs
Segerstad
Skörstorp
Ugglum
Slöta
Ullene 2008
Smula
Valtorp
Solberga
Vartofta-Åsaka
Stenstorp
Vilske-Kleva 2004
Sätuna
Södra Kyrketorp Vistorp
Vårkumla 2007
Sörby
Yllestad
Tiarp
Åsle 2005
Torbjörntorp
Trevattna 2010 Östra Tunhem

Talongen lämnas på Turistbyrån i Falköping
Röstsedeln lämnas senast den 23 september 2012
Det går också att maila till info@matokultur.se

Jag röstar på: ....................................................................socken
Min motivering är: ..............................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Mitt namn är: .................................................................
Jag kan nås på telefonummer: .......................................

Invigning av Skördefesten i Brunnhem och
korandet av årets Falbygssocken 2012
Brunnhems socken fick utmärkelsen Årets Falbygdssocken 2011 med följande motivering.
Brunnhem socken präglas av framåtanda där
- stor bygdegemenskap med god sammanhållning råder
-de har tagit ansvar för landsbygdsutveckling,
t.ex. genom framdragning av Vättervatten
och bredbandsanslutning
-de har banat väg för andra bygder att följa
Brunnhems framgångsrika exempel för landsbygdsutveckling
-de släpper fram nästa generation, som är en
förutsättning för att bygden ska kunna leva
vidare
-de har gett ut en mycket gedigen sockenbok
-det råder en välkomnande atmosfär i socknen
I Brunnhem finns en vacker natur med en rik
flora, som väl vårdas av sockenborna.
De har ett stort engagemang i hembygdsföreningen och vårdar hembygdsstugan och bygdegården, som tidigare var skola. Hembygdsföreningen har en omfattande verksamhet
med många aktiviteter och studiecirklar.

Det är i Brunnhem, som i så många andra
socknar, hembygdsföreningen driver utvecklingen. Lars-Olof Josefsson är föreningens
ordförande och till sin hjälp har han sex ledamöter. Föreningen driver en hembygdsgård
som är den gamla skolan i socknen. Huset är
välskött och renoveringar har gjorts genom
åren så att det nu är en modern bygdegård
med alla faciliteter. Den är populär att hyra vid
kalas och större sammankomster.
Förutom föreningsverksamhet, som i sig är
omfattande, har de engagerat sig i bredbandsdragning och en omfattande inventering av
torpen och annan bebyggelse i socknen. En
karta har tagits fram och en vandringsled
anlagts med rastplatser och informationstavlor. Det är ett mycket vackert område på
Brunnhemsbergets sluttning med en mängd
fornminnen som vittnar om att människor
bott och brukat här i 6000 år. Vackra torrbackar hyser också en rar flora med en mängd gullvivor, backsippor och drakblomma. På våren
lyser körsbärsträden vita i sluttningen och klär
in landskapet i ett vitt flor. För att göra vandringsleden och föreningens hemsida tillgäng-

lig för många har de också skapat en mobil
applikation där all information finns. Det är
egentligen bara att klicka på sin mobiltelefon
så har besökaren all information tillgänglig på
plats.
Invigning av kulturvandringsleden i Brunnhem
gick av stapeln vid bygdegården lördagen
den 19 maj med tipspromenad med frågor
utplacerade utefter leden som är 3,5 km. Vid
hembygdsgården var det öppet hus med växtmarknad och naturligtvis kaffeservering.
Sedan flera år har också föreningen deltagit
i Konstnatten med utställningar och marknad vid hembygdsgården. Så även i år, då de
dessutom ansvarar för invigningen av skördefesten.
Brunnhems socken är definitivt en socken i
framåtvardande, med engagerade sockenbor.
Med verksamhet för utveckling, har de mer än
väl levt upp till kriterierna för Årets Falbygdssocken och kan stå som ett positivt exempel
för andra.

Mekelsmässinvigning
i Brunnhems bygdegård.
Brunnhems gamla skola

den 28 september 2012,
18.00
”Téverkat i Brunnhem”
Invigningstal av Lars-olof Josefsson
Sång och spel på Brummhemmavis
Korande av Årets Falbygdssocken 2012
Skördeffestsoppa och kaffe med dopp
VÄLKOMNA!

Foto: Dan Strängby
11

Matvandring vid
Hornborgasjön
Matvandring vid Hornborgasjön är en ny aktivitet som Falbygdsresor arrangerar tillsammans
med den lokala besöksnäringen runt Hornborgasjön. Niclas Fällström guidar besökarna i
naturen och låter de lokala råvarorna berätta en historia om platserna som besöks. På det sättet
väver han samman natur- och matupplevelsen i en av Sveriges vackraste kulturbygder.
Starten sker i Bolums Trädgårdar med en hänförande utsikt över Hornborgasjön. Det här
är en plats som erbjuder ett spektakulärt och
vida berömt fågelliv, fantastiska vandringsmöjligheter i ett unikt och välbevarat kulturbygdlandskap och som ruvar på en rik historia. Niclas bjuder på några av berättelserna
längs vandringen i Svea Rikes vagga.
Brunch
En brunch komponerad av hembakt bröd,
lokalproducerad skinka och ekologiska ägg
från gården bredvid, är Niclas välkomnande
till matvandringen. Vägen går genom ett böljande landskap med vajande sädesfält och betande djur. Västerut breder Hornborgasjön ut
sig, svår att slita blicken ifrån.
Det inledande temat är just sjön och vid den
första anhalten, Långebergens rullstensåsar,
serveras det rökt abborre från Hornborgasjön.
Fisken serveras på ett lokalt knäckebröd som
sätter tonen. Fisket i den grunda slättsjön är
en av anledningarna till att människor sökt sig
till platsen sedan urminnes tider. De älsta boplatserna kring Hornborgasjön är över 10 000
år.
Vilt och fågel
I Hornborga by kan man tydligt se spåren av
den gamla bondbyn och alla dess funktioner.
Statarbostäderna, missionshuset och inte
minst det gamla mejeriet. Här där ån Slafsan
byter namn till Hornborgaån, görs nästa halt
med provsmakning av några läckra lokalproducerade ostar.
Därefter bär det upp för backen mot Persgården där det väntar en upplevelse utöver det
vanliga. Löfwings Konstgalleri och gourmétkrog, där Göran Löfwing är konstnären och
Linda Löfwing matkreatören till en mattallrik
som bär förtecken av lokal jakt, där vilt och
fågel samsas med grynkorv och nybakt. Göran
Löfwing bjuder på ett förstklassiskt naturmåleri som för tankarna till Liljefors och Zorn och
han bjuder också på ett besök i den egna ateljén. Här bjuds möjligheter till ett gott vin till
maten eller varför inte ett lokalproducerat öl
från Kvänums Mat & Malt.
Kalvdans
Vandringen fortsätter över den mäktiga åsen
som den bortsmältande isen format bakom
Persgården och vandringen närmar sig Svensgården, där guiden själv driver en gård med
mjölkproduktion. Där bjuds matvandrarna in
på kalvdans. Kalvdans är en rätt som gjorts sedan urminnes tider på den första mjölken kon
producerar precis när hon kalvat – en god och
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En brunch
komponerad av
hembakt bröd,
lokalproducerad
skinka och
ekologiska ägg
från gården
bredvid, är Niclas
välkomnande till
matvandringen.

”

näringsrik anrättning där kalven får dela med
sig lite av en fantastisk naturprodukt.
Enbärsdricka
Vandringen fortsätter vidare nerför åsen till
det sägenomspunna Ekornavallen, ett forntida gravfält där de äldsta lämningarna sträcker
sig så långt som 5000 år bakåt i tiden. Det är
en märklig och fantasieggande plats där historiens vingslag kräver en stunds vila och kontemplation. Vad passar bättre på en plats som
denna än att släcka törsten med en enbärsdricka medan guiden berättar om platsen.
Lammgryta
Vandringen fortsätter från forntida gravfält
till 1800-tals gården Nästegården och dagens
varmrätt. Gårdens marker betas av allmogefår
och det blir följaktligen lammgryta med rotfruktslåda på menyn. Här blir det ytterligare
kultur i form av byggnadsvård. Värdparet har
varsamt återställt byggnader och gårdsmiljö
till sitt ursprungligt skick med gamla beprövade material och metoder.
Kaffe och tryffel
Matvandringen avslutas och knyts ihop
där den började, vid Hornborgasjöns södra
strandsluttningar, med kaffe och tryffel av finaste kvalitet. Den sista biten får fötterna vila,
då en traditionell remmalagsvagn dragen av
en klassisk grålle tar vandraren tillbaks till slutdestination. En fantastisk naturvandring i ett
landskap rikt på upplevelser och kultur. Därtill
kommer all god lokal mat med sin förankring
och historia. Matvandring vid Hornborgasjön
bjuder verkligen på det extra vad allt beträffar.

Paul Botén, ägare till Nästegården B&B, möter upp
vandrarna med sin ”Grålle”

Niclas Fällström, Falbygdsresor, guidar natur-, kultur- och matintresserade i vackra Hornborgabygder vid Hornborgasjön.

Torgmarknad i Falköping
med lokala produkter

Lördagar 30 juni – 29 september kl. 10 – 13 · Stora Torget
Varmt välkommen till torgmarknaden Malta Johanna och producenter
från Falbygden med omnejd som låter dig ta del av lokal färg, form
och smak. Allt från KRAV-odlade grönsaker till goda korvar och honung.
Torgmarknaden arrangeras i samarbete med Falbygdens Mat & Kultur.
INFORMATION OCH BOKNING AV PLATS
Niclas Fällström · 0706-74 50 65 · landsbygd@falkoping.se

Sveriges första Cittaslow
Cittaslow är ett internationellt nätverk av små städer med
en lokal identitet i en global värld. Vi värnar om lokala
råvaror och produkter av hög kvalitet samt arbetar för
en hållbar utveckling för både miljö och människor.
Cittaslow står för livskvalitet och det goda livet.
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Valle

Baroque
17-19 augusti 2012

Festivalkonserter:

17 augusti kl.20.00
Varnhems Klosterkyrka
18 augusti kl.20.00
Eggby Kyrka
19 augusti kl.18.00
Varnhems Klosterkyrka
Upplev fantastisk baroquemusik
Koristkurs
Roliga aktiviteter&utflyktsmål
Gårds&naturvandringar
Konstutställningar
Turer med häst&vagn
Härlig upplevelse vid drejskivan
Mysiga gårdsbutiker&café
Avslappnande massage mm
Kultur i Väst

www.vallevagen.se/www.goteborgbaroque.se
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Matarkeologi på Falbygden
Föreläsning och workshop
med matarkeolog Daniel Serra
i Ekehagens Forntidby
26/7 Kl 18-20.
Matarkeolog Daniel Serra
Föredrag om Forntida mat och smaker.
Föreläsningen riktar sig till den arkeologiskt- och
matintresserade allmänheten.
Ekehagens konferenssal
27/7 Kl 9-13 + lunch
Föreläsning och Workshop om forntida mat och hur
smaker, kryddor och lösningar för att undvika ex
salt kan användas i moderna kök.
Dagen riktar sig till kockar, matproducenter med
flera matintresserade som kan ha nytta av kunskapen i sin verksamhet.
Plats: Ekehagens konferenssal och forntidsby
Efteråt bjuder restaurangen på mat efter Daniel Serras recept och med lokala råvaror.

Kulturnäring som drivkraft
och tillväxtfaktor
Konferens i Falköping
27/9 - 28/9 2012

Torsdag dag 1
kulturnäringens roll för
besöksnäringsutveckling
Konferensen hålls dag 1 på
Löfwings Ateljé och Konstcafé
- Linda och Göran Löfwings konstgård vid
Hornborgasjön med skördefestmiddag som
avslutning på konsfernsdagen och
Exklusiv visning av utställningen
”Sinnenas rum”
i Kulturarena Tomtens Kalkbrott.
Fredag dag 2
Kulturen som tillväxtfaktor
Konferensdagen hålls på Hotell Ranten i
Falköping med lunch som avlsutning.
För information och anmälan:
www.fakoping.nu

28/7 och 29/7 Kl 10-18
Daniel Serra gör arkeologiska experiment med
forntida mat.
Provlagning ute i Ekehagens forntidsby, där allmänheten får provsmaka.

Ranten

Hotell * Restaurang * Café

I restaurangen serverar vi en skördefestmeny i
höstens tecken, boka gärna bord.

www.ekehagen.se

Vi erbjuder övernattning i dubbelrum

I samarbete
med

En natt för två

1 095:- Två nätter för två 2 090:-

Tre nätter för två

2 990:- frukostbuffé ingår

Falköping * 0515-130 30 * hotellranten.se

Sommar på Löfwings!
Upplev Göran Löfwings konst som inspireras av Hornborgabygden,
det speciella ljuset och kärleken han känner för sin hembygd.
I Restaurangen/Caféet serveras både mat och fika, tillagat med äkta
råvaror, kärlek och riktigt smör.
Sommarens öppettider:
tisdag & torsdag 11.00-18.00, lördag- söndag 11.00-18.00
onsdag 11.00- kväll, vissa onsdagar har vi evenemang, för program se hemsida.

www.lofwings.se 0500-49 14 03
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Buffalo Bo - Bisonf
Bo Alexandersson är bonden som omsätter sina idéer i handling. När
han var tio år fick han ett Gotlandsruss som han red barbacka på och
till och med red in med i grannens kök. På hästryggen kände han sig
säker och äventyr var något som lockade. Många äventyr har det blivit
genom åren för Bo, men en sak har han hållit fast vid - föräldragården
Wrågården, utanför Falköping.
Efter militärtjänsten blev det slut med tjejen och då bestämde sig Bo
för att ta chansen att få åka till Canada i ett utbytesprogram. Han sålde
sin Wolksvagen och åkte tillsammans med tre andra svenskar. I Canada
hamnade han på en mekanisk verkstad och där blev det mycket reparationsarbete av jordbruksmaskiner av allehanda slag. Granne till reparationsverkstaden var en hästgård och att vara där för att rida in hästar
blev fritidsintresset. Det resulterade i att Bo tävlade i rodeoridning. I
Canada fick han se bison på en rundresa men vid den tiden var det inte
så intressant och föga anade han då att på hans egna gård skulle det bli
uppfödning av just bison.
Tillbaka i Sverige igen blev det arbete på gården. Han hade i och för sig
bestämt sig för att om han inte blev bonde före 27 års ålder så skulle
han strunta i det. Nu blev det i alla fall så att han tog över familjegården. Hans far hade varit förutseende och avvecklat mjölkproduktonen
och ställt om till köttproduktion för att sonen skulle få ett mer rationellt
jordbruk att ta över.
Så småningom blev det också fråga om en ny omställning för att föra
över gården till ännu en ny generation. För Bo blev det ett försök med
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på Wrågårde

energiskog vilket inte blev så lyckat. Det blev odling av råg och inte
heller det blev någon större framgång. Någonstans hade han hört talas
om speltvete. Tillsammans med några andra bönder gjordes ett försök
med spelt och en förening bildades - Västgötarna. Det blev början på
en resa där gården ställdes om till ekologisk odling. Det blev också ett
av de innovativa experimenten som Bo gjort som varit mycket lyckat.
Det är idag en framgångsrik förening som bland annat levererar spelt
och emmer till livsmedelshandeln. Mjölet från de ursprungliga sädesslagen från Västgötarna säljs nu i över 80 butiker och till bagerier. Mjölet har blivit populärt för bakning eftersom det har en fylligare smak.
- Vi har haft god hjälp med att få ut dinkelmjölet på marknaden av
knäckebrödsbageriet Knäck och Bräck, säger Bo.
- Knäck och Bräck har verkligen varit en god marknadsföring av vårt
mjöl. Knäckebrödet har blivit en stor succé och därmed också Dinkelmjölet från Västgötarna.
När dinkelmjölet var odlat och verksamheten etablerad, tog Bo nästa
steg i utvecklingen av gården.
- Mitt bekymmer var att hitta ett bra upplägg för att kunna föra över
gården till nästa generation. Att vara bonne är tungt och jag förstod att
det inte var så intressant att ta över ett ”bonneri”.
Ladugården var då redan tömd på djur sedan länge och nu byggdes den

farmare

en i Falköping

om till en samlingssal.
-Jag tyckte att ungdomarna skulle ha någonstans att samlas för att ha fester, så den gamla
ladugården blev utrustad med nya väggar,
cementgolv och toaletter. Där kunde ungdomarna hålla till, berättar han.
Festlokalen utvecklades till en verksamhet
med café och restaurang och Bo hade då andra tankar om sin egna fortsättning på gården.
Restaurangen driver sonen och det är också
han som tagit över gården.
- Jag ville forma någon form av park med
nordiska djur, både som besöksmål och för
köttproduktion till gårdens restaurang och för
leverans av kött till andra restauranger. Min
idé var att farma älg och arrangera älgsafari.
Bo gick utbildning för att få tillstånd att ha
”vilda” djur i hägn. Med ett tillstånd i sin hand
skred han till verket med att bygga inhägnader och anlägga vägar för att besökarna skulle
kunna åka bil runt hägnet eller promenera
runt. Det fanns ockå en tanke om att också
ha visenter i hägn. Det visade sig att visenten
var svår att farma eftersom det är ett mycket
aggressivt djur och att de faktiskt är svåra att
få tag på då stammen i Europa bara utgör en
spillra av vad som varit.
Så långt kommen i sina tankar kring parken
på Wrågården, hade farmande av bison etablerats i Sverige. I Danmark fanns det redan
bisonfarmer liksom i Belgien. Bo bestämde
sig för att köpa ungdjur från Simon Althaus i
Tidaholm som köpt sina djur från Belgien där
det Europeiska bisonfarmandet började 1990.
Djuren kommer från Canada där bisonstamBo har fått en älgkalvskompis. Karl-Oskar
den yngre, fick ingen
mamma som tog hand
om honom så Bo fick
agera surrogatälgmamma.
Kalven är 11 dagar på
bilden och mår förträffligt med sin kompis.
Bo får en tam älg i sin
älgpark.

men räddades från utrotning i slutet av 1800
-talet.
På Wrågården går det nu knappt 40 djur i flock
och på sikt kommer det av vara ca 60 djur. I
dag är Bo framme vid den punkten i aveln att
han kan börja ta djur till slakt. Det första köttet
har hamnat i restaurangköket och också förädlats till bisonkorv och skinka. Dessutom tar
han många grupper på safari ut i hägnet där
de stora djuren kommer ända intill vagnen.
Det har blivit en populär gruppaktivitet som
förgyller restaurangbesöket på Wrågården.
Som den kreativa person han är, har Bo varit
en av igångsättarna av Svensk Bisonförening
som drivs av bisonfarmarna och han är en av
de som driver föreningen.
Bisonköttet som produceras på gården, håller
nu på att etablera sig på flera restauranger.
Bison är ett nötdjur och har ett mörkt proteinrikt kött som ger en fin färs och utmärkt grytkött. På gårdens restaurang tas recepten fram
och förädlingen av köttet är i full gång. Produkterna börjar nu etablera sig på marknaden och förhoppningsvis kommer den första
svenska kokboken med bisonrecept ut i höst.
Bo Alexandersson har börjat fundera på nästa
projekt. Till älgen och bison kommer förmodligen hjort i hägnen så småningom. På Konstnatten i september kan den som vill ha en
upplevelse utöver det vanliga, följa med Bo på
nattsafari i bisonhägnet.
Bo Alexandersson har blivit Falbygdens motsvarighet till Buffalo Bill och är Buffalo Bo med
hela området.

Förfesta
på
Wrågården

inför Queenkonserten
i Kulturarena
Tomtens Kalkbrott

17 & 18
augusti
Vi börjar
kl 17.00 med
Grilltallrik
Trubadur

175

:-

Buss till kalkbrottet ingår!
Välkomna att boka bord!

www.wragarden.se
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Återbrukskonst, kolbullar
och skrönor på Forsgatan 31
i Tidaholm
Familjerna Karlsson, Mats, Åsa, Maria och Stefan i Tidaholm bjuder inte
bara på mysfaktor på Konstnatten utan också på fantastiskt goda kolbullar stekta i äkta gjutjärnspannor över öppen eld. Det är emellertid
Åsa och Marias återbrukskonst som är anledningen till öppethållandet
på Konstnatten, kolbullarna är en bonus för den som vill.
I den lilla ateljén och i källaren i gårdshuset ställer de ut sina skapelser
av återvunnet material. Drivved, taggtråd, tyger - allt återanvänds och
blir fantasifulla skapelser i Åsas och Marias händer. De är fantastiskt
duktiga på att se vad som finns i saker omkring oss, som för ett otränat
öga skulle betraktas som skräp. Det blir konstfulla skapelser och dekorativ konst, vilket inspirerar till att se saker på ett annat sätt. I ateljén
finns också akvareller och renoverade möbler att beskåda.
Utanför ateljén finns en uteplats med en öppen eld vilket gör att många
dröjer sig kvar på Forsgatan 31. Det är Mats och Stefan som sköter elden och gjutgärnspannorna för de välsmakande kolbullarna.
- Dä ä ett jäddra drag här på Konstnatten, säger Mats medan han snittsigt vänder en kolbulle i luften med stekpannan.
Det blir en och annan skröna också runt den öppna elden.
- Vi setter här å tjôtar, fortsätter han och drar en Tidaholmshistoria som
inte tål dagsljus. Därefter kommer ytterligare en om polischefen som
drog pistol. Inte heller den tål att återges i dagsljus. Vad som kommer
vid brasans sken och kolbullarnas tillagning under Konstnatten får bara
den höra som vågar slå sig ner.
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Kolbullar
Kolbullen kommer ursprungligen från skogarna i Dalarna, där skogshuggare,
kolare och flottare bar med sig stapelvaror som mjöl, fläsk och sirap till skaffning. För att tillföra något färskt plockades lingon på plats. Kolbullen lagas bäst
i en gjutjärnspanna.
Antal portioner: 4
Ingredienser
8 skivor rimmat fläsk
6 dl kallt vatten
8 dl vetemjöl
Till servering:
knäckebröd
sirap
rårörda lingon

Gör så här
1. Tärna och bryn fläsket i en gjutjärnspanna.
2. Vispa ihop vatten och mjöl till en pannkaksliknande smet. Slå smeten över fläsket och fettet som
smält i pannan. Om du steker över öppen eld, flytta
pannan något så fort smeten börjar stelna, så att
färgen i bottnen blir jämnare. Vänd kolbullen efter
några minuter och stek den andra sidan.
3. Servera kolbullarna med knäckebröd, sirap och
rårörda lingon.
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På Ekebergs Gård på Hellidsberget i Tidaholm
finns alpackor, konst, vagnsutställning, soppa,
öl och vin på Konstnatten
Ekebergs gård ligger mycket vackert på Hellidsberget strax utanför Tidaholm. Vackra
omgivningar och vacker utsikt omgärdar gården och i hagarna går något så exlusivt som
alpackor. Upplyst med facklor och belysning
kommer gården att utgöra ett besöksmål utöver det vanliga.
Maria Gyllensvan bjuder in till Ekeberg på
Konstnatten med flera utställare, visning av
alpackor, vagnsuställning i vagnshallen och
servering.
Maria är själv en duktig konstnär med många
uttryck. Vävning och keramik visar hon på
Konstnatten och hon har också bjudit in ytterligare konstnärskollegor för att ställa ut i
den stora samlingssalen på andra våningen
av vagnslidret. Det blir både glas, metall och
garn. Därutöver finns förtäring i form av soppa
på lördagsnatten med servering av öl och vin
i samarbete med VinContoret i Tidaholm. Under söndagens öppethållande finns kaffe och
kaka.
Alpackorna som gården hyser, kommer också
att synas i en hage intill. Alpackor producerar
en fantastisk ull som Maria tar tillvara på och
det kommer också ut vackra vävnader av ullen
i vävstolarna i vävateljén.
Vagnsutställningen på gården kommer också
att vara öppen och det är ett gyllene tillfälle
att få se en äkta ”tidaholmare”.
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Karin Hurtig,
bjuder in till Atljé
Bergaknutens nya
lokaler på
Hellidsberget

har bland annat jobbat med en serie vävnader
som hon kallar en ”Hyllning till den mogna
kvinnans kropp”. De vackra bilderna har just
mogna kvinnor fått stå modell för och det är
vävda bilder utan konstlad skönhet. Den äldsta modellen för Karins bilder var nästan 80 år
gammal.

Mitt i livet och efter tre års konstnärliga studier på Hellidens Folkhögskola har hon gjort
om stallet till ljusa och luftiga lokaler med
plats för ordentliga arbetsutrymme för sin
verksamhet. Vävateljé, utrymmen för färgning
av garn, utställningshall och dessutom vacker
som utställningshall.
I anslutning till Atljén, har Karin sin bostad
omgiven av en mycket vacker trädgård. Trädgården kommer att vara tillgänglig under
Konstnattsarrangemanget och den är väl värd
ett besök.
Karin Hurtig har många strängar på sin lyra
som konstnär. Det textila hantverket har hon
med sig sedan barnsben och som hon utvecklat genom åren. Nu skapar hon på heltid och

Nyligen har hon visat sina vävda bilder på en
möbelmässa i Milano t5illsammans med ett
möbelföretag från Tibro.

Karins hyllning till den mogna kvinnans kropp

På Konstnatten bjuder hon in till sin ateljé
och visar stickat och vävt tillsammans med
Susanne Gyltman - Textila bilder, Karin Breman - Humoristiska kotavlor och Vassa stickor
- Stickutställning.
Den vackra trädgården är en bonus för dig
som letar dig upp på Hellidsberget.

Annebergs Bränneri i Dimbo
- utställningsplats på Konstnatten
Det var länge sedan det brändes brännvin
eller ystades ost på Annebergs gård strax utanför Dimbo. Bränneriet har under en period
fått förfalla men är nu under varsam renovering. Historien lever vidare och ännu finns berättelserna kvar från tiden då det lastades ut
kornbrännvin från Anneberg.
Smaken fanns kvar i en liten flaska med brännvin från glansdagarna och med hjälp av VinContoret i Tidaholm och experter på brännvinskryddning kunde smaken återskapas. Nu
finns åter Anneborgs Korn Brännvins smak att
få i en nyproduktion. I lokalerna finns mycket
kvar av bränneri och funktionen som det en
gång var går att se. Halmskydden av halm som
flaskorna ställdes i för att inte gå sönder under
transporten finns där fortfarande.
Lokalerna har nu funktionen av samlingssal
och på Konstnatten fungerar den som utställningslokal för flera konstnärer. Gammalt får ny

användning. Det är något av tjusningen med
ett arrangemang som öppnar upp lokaler
som aldrig varit ämnade för ändamålet men
som samtidigt som det fungerar som utställningsplats för konst, får dess historia att leva

vidare. Bränneriets ande vilar över lokalerna
och man kan ana tiden då kornet förvandlades
till dyrbara droppar som fyllde stora ekfat för
att sen vara till glädje för någon eller till förtret
för andra.
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Nästa EBBETORP - EBBETORP nästa!
Göran Tholin visar skaraborgska miljöer i
modelljärnvägslandskap

Vid Ebbetorps station stannar rälsbussen och släpper av passagerare. Ägaren till kiosken får tidningarna levererade och någon stiger på för att
åka mot nya äventyr eller kanske bara till tätorten för ett besök hos tandläkaren. Hos Göran Tholin i Högstena är miljöerna på riktigt. Varje hus
och miljö har sina förlagor i verkligheten. På Konstnatten bjuder han in till sitt gårdshus där modellen står. För den intresserade gäller stinsmössa på.
Modelljärnvägar har väl alltid intresserat och fascinerat. För många
blev det bara en räls utlagd och ett tåg att köra runt. Möjligtvis kom
det till några plastmodeller av hus, träd och människor. Göran Tholin
har tagit modelljärnvägen flera steg längre. Husen som är skalenligt
byggda, är modeller av byggnader som funnits i området tidigare och
som idag är borta. Innan husen försvinner så mäts de upp och ritningar
görs för att sedan kunna omsätta det i skala som passar modellen. Ebbetorps stationshus är ett sådant exempel liksom bensinstationshuset
som tidigare stått i Falköping och flyttats till Odensberg där det fortfarande står kvar.
Göran Tholin är en entusiastisk modellbyggare som lägger ner mycket
tid på att skapa modeller trogna verkligheten. Med stor omsorg letas
delar till de olika funktionerna.
- Mycket finns färdigt att köpa men det är också mycket som krävs kreativa lösningar för. Att bygga modeller kräver uppfinningsrikedom, säger
Göran.
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Det syns i de mycket omsorgsfullt byggda miljöerna att det är med intresse och omsorg och
många timmar som ligger bakom. Hela modellen är verkligen verklighetstrogen och det är
intressant att få en guidad tur i modellen av
Göran. Varje hus och miljö har sin historia och
Göran är väl insatt.
Under Konstnatten bjudar han hem till sin
gårdsbod i Amfastorp i Högstena, där han visar upp sin modell. Det kan bli många intressanta diskussioner om svunna tider kring spår
som försvunnit och miljöer och människor
som Göran bevarat i modellen. Dessutom kan
det bli intressanta möten där entusiastiska
modellbyggare kan byta erfarenheter, tips och
råd.
För att hitta till Göran Tholin från Falköping - kör
Skövdevägen ca 8 km. Strax efter Valtorps samhälle,
ta höger. Efter ca 600 meter, tag höger igen (smal
grusväg. Första avtagsvägen efter Skövdevägen) Kör
grusvägen ca 2 km, tag höger där vägen delar sig.
Efter ca 150 meter ligger Tholins hus som det enda
i slutet av vägen.

GPS koordinaten är:
N 58° 13.478’, E 13° 41.145’

Göran Tholin har nr 11 i uställarlistan
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Bo och äta
på Skördefesten och Konstnatten
B&B

Kurorten Mösseberg
Hotell, SPA och restaurang
www.kurortenmosseberg.se
Deltar under Konstnatten med konstutställningar och serverar skördefestmiddag.

Nästegårdens Trädgård
Nästegården, Sätuna
0500-492026, 0706-492029
Hemsida: www.nastegarden.se
Liden Lantbruk
Liden, Slutarp, Falköping
0515-33346, 070-2934699
home.swipnet.se/valkommentillliden/
Stora Haketorp Bed & Breakfast
Ugglum Stora Haketorp 2
Falköping
0515-720028, 0730-601517
www.storahaketorp.se

Hotell Ranten
Hotell, Café och restaurang
www.hotellranten.se
Ett av landets kvarvarande järnvägshotell.
Ligger granne med järnvägsstationen. Nyrenoverat.
Hotell S:t Olof
S:t Olofsgatan 23B, Falköping 0515-10728
Hemsida: www.hotellstolof.com
Hotel Falköping
Medborgarplatsen, Falköping 0515-83170
www.hotelfalkoping.com
Motell Ålleberg
Ulricehamnsvägen 1, Falköping
0515-17330
www.motell-alleberg.se
Källarkrogen Mönethorp mat och boende
B&B med hotellstandard.
www.monethorp.se
Västsvensk Mersmak-certifierad restaurang.
Fyrvaktarens Hotell
Forumhuset, Högalidsgatan 24
Stenstorp
0500-457850
Trädhushotellet Islanna
Ugglum, Falköping
0515-720384
Mobil: 073-0623319
www.islanna.com
Best Western Jula Hotell & Konferens
Vilangatan, Skara
www.julahotell.se

Vandrarhem

Haus Hornborga
Falköpingsvägen 24
521 98 Broddetorp, Sverige
0500-49 11 70
STF Vandrarhem Mösseberg
Lidgatan 4
Falköping
0515-17348, 070-7256493
Hemsida: www.mossebergscamping.se
Gudhems hjärta
Gudhem Kungsgården Falköping Mobil:
0768-115116
www.gudhemshjarta.se
År-Bed
Odengatan 24, Falköping
070-7252669
www.akerstromsrestaurang.com
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Husbilsplatser

Hotell

Pilakvarn, Falekvarna, Falköping
0515-37218, 0708-750276

Mössebergs camping, ligger i Falköping
kan erbjuda el-platser, färsk vatten, tömning
av gråvatten och kemtoa.
Turistbyrån i Falköping ligger nära Stora Torget med handel och restauranger. Stor
parkering där det går att övernatta. ingen service i form av el eller annat .
Wrågården några kilometer norr om Falköping erbjuder plats för övernattning i anslutning till restaurangen. El går att ordna. Älg
och Bisonpark. www.wragarden.se.

Åsle Tå några kilometer nordost om Falkö-

ping. Hembygdspark med Café och restaurang
som erbjuder övernattningsplatser på parkeringen. Här finns el och toalett.

Trädgården, Slöta, Vartofta
0515-37062, 070-3083658

Löfwings Ateljé och Konstcafé i
kafé och restaurang. Här finns parkeringsplatser för övernattning och tillgång till ström i begränsad omfattning. Se www.lofwings.se

Löfwings Atelje och konstcafé
Rumsboende i konstnärsvillan
www.lofwings.se

Dala Handelsträdgård. Handelsträdgård med butik. Stenstorp. Handelsträdgården erbjuder övernattningsplats.

Höryda Gård, Skara
www.horydagard.se

Källarkrogen Mönethorp, åtta kilometer söder om Falköping. Restaurang och
hotell. Öppet fredagar, lördagar och söndagar
och för beställningar övriga tider. Här finns
möjlighet att övernatta efter restaurangbesöket. Prata med värdparet Gösta och Lillemor.
www.monethorp.se

Stugor
Mössebergs Camping & Stugby AB
Scheelegatan Falköping
+46 515 173 49
Tomtabackens Stugor, Tomtebo ,Åsarp
070-5650401

Camping
Mössebergs Camping & Stugby AB
Scheelegatan, Falköping
+46 515 173 49

Ålleberg

I anslutning till segelflygmuseet och restaurangen finns en gräsyta med elplatser. Ett servicehus finns ockå med toaletter.

Ekehagens Forntidsby, Åsarp

I anslutning till forntidsbyn strax utanför Åsarp, söder om Falköping kan husbil uppställas
för övernattning på parkeringsplanen.

Njut av våra SÖNDAGSBRUNCHER

Sommarbrunch 165 kr (17 juni - 26 augusti)
Höstbrunch 179 kr (2 september - 25 november)

TEL

0515-43 200

Kurhotell • Konferens • Spa

E-POST

info@kurortenmosseberg.se www.kurortenmosseberg.se

Restauranger med lokal mat
Kurorten Mösseberg
Hotell, SPA och restaurang
www.kurortenmosseberg.se
Deltar under Konstnatten med
konstutställningar.
Serverar skördefestmiddag.
Hotell Ranten
Hotell, Café och restaurang
www.hotellranten.se
Ett av landets kvarvarande
järnvägshotell.
Motell Ålleberg
Ulricehamnsvägen 1, Falköping
0515-17330
www.motell-alleberg.se
Källarkrogen Mönethorp
B&B med hotellstandard.
www.monethorp.se
Västsvensk Mersmak restaurang.
Löfwings Ateljé och konstcafé
Rumsboende i konstnärsvillan
www.lofwings.se
Wrågården
Restaurang och konferens
www.wragarden.se
Falbygdens ost
Falköping
www.falbygdens.se
Nouveau Kök & Bistro
Stora Torget, Falköping
www.nouveau.se
Berga Golfrestaurang
Torbjörntorp, Falköping
www.bergagolfrestaurang.se
Åkerströms
Mossvägen i Falköping
www.lokalcatering.com
Skafferi Åsle Tå, Åsle Tå
Restaurang, kafé och gårdsbutik.
Restaurang Bredablick
Mösseberg, Falköping
Best Western Jula Hotell & Konferens
Vilangatan, Skara
www.julahotell.se

I övrigt se:
www.falkoping.nu
www.tidaholm.se
www.skara.se
www.vastsverige.com
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1. Prästgårdsstugan i Häggum, Häggums kyrka
Anton & Marika Lundell – Tunnbrödsbakning
på gammalt vis i präststugan
Musikgudstjänst i kyrkan 18.00
Övrigt: Tunnbrödsförsäljning.
Öppet: Endast lördag 16.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. (Kyrkan
tillgänglig. Ej toalett)
2. Häggums Bygdegård
Ida Lundell och Annika Wahlström – Textil,
skulptur/installation, bildkonst
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering med hembakat.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (ej handikappsanpassad toalett)
Kontakt: 0500-453171. 072-2515096
3.Galleri 2 åar, Hjälsbo, Borgunda
Jeanette Carlsson – Keramik
Örjan Henriksson – Foto
Anneli Johansson – Textil
Elisabeth Johansson – Textil
Ellinor Johansson – Keramik
Ola Johansson – Foto, akvarell
Mathias Mogensen – Måleri
Gunnar Plate – Keramik
Jaana Plate – foto
Anders Schönborg – Foto
Ingegerd Schönborg – Textil
Jenny Söderlund – Måleri
Rebecka Zakko – Textil
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeförsäljning och försäljning.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja till 90% av
utställningen
Kontakt: Anders Schönborg, 0708-310352
4. Högstorp 2 Segerstad, Stenstorp
N 58° 15.836’, E 13° 38.814’
Susanne Jönsson – Akvarell, olja, keramik
Anders Bäckman – Smide
Sebastian Streith – Foto
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering, försäljning.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. 25 m från
parkering, ej toalett.
5. Dala Handelsträdgård, St. Dala Säteri,
Stenstorp
Aktiviteter och utställare, se uppdatering
senare på www.matokultur.se
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 12.00 – 17.00
Övrigt:
Uppställningsplatser för husbil
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (ingen anpassad toalett)
Kontakt: Gisela Wass
6. Ateljé Andreas, Piltagårdsgatan 2, Stenstorp
Andreas Ottosson – Akvarell, akryl
Öppet: Lördag 11.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
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7. Stenstorps skolmuseum, Storgatan, Stenstorp
GPS: Lat: N58,16076 Long: E13,42571
Iwy André – Tovat, textil, glassmycken
Siw Eriksson – Akryl, trähus (modell)
Camilla Larsson – Vykort i scrapbookingstil
Carina Sandqvist – Akryl
Övigt: Försäljning av skolplanscher
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön.13.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Kjell Edvardsson, 0500-45 08 48
8. Dalénmuseet, Tingshuset, Stenstorp
Lisbeth Andersson – Akvarell, torr-pastell
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Bjuder på cider och gotter.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gun-Britt Larsson, 0500 - 457165
Hotell

9. Fyrvaktaren, Hotell Forum Högalidsvägen
24, Stenstorp
Anita Lennartsson – Porslin, olja, akvarell
Anna Frostemark – Olja, akvarell
Robert Lennartsson – Smide
Thomas Lennartsson – Olja, tusch, plåt, akryl
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 14.00
Övrigt: Fika. Möjlighet till övernattning –
förbokning krävs
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Hiss på
baksidan.
Kontakt: Thomas Lennartsson, 0709-328890
10. Brunnhems Bygdegård, Stenstorp
GPS: Lat: N58,171275, Long:E13,402040
INVIGNING AV SKÖRDEFESTEN FREDAGEN
DEN 28/9. ÅRETS FALBYGDSSOCKEN KORAS
Kerstin Antonsson – Brukstextilier
Brunnhems hembygdsförening – utställningen ”Teverkat i Brunnhem”
Öppet: lördag 16.00-01.00, söndag 12.0016.00
Övrigt: Brunnhems Hembygdsförening – Försäljning av närproducerade varor
Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Med viss hjälp,
tre trappsteg.
Henrik Björk 0762-966451
11. Vestra Wetterns Järnväg, Högstena –
Amfastorp, Stenstorp
Göran Tholin – Järnvägsmodell i skala 1:87
avbildande ett stycke Skaraborg från en
gången tid.
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00

– 16.00
Tillgängligt för rullstolburna: Nej
12. Berga Golfrestaurang, Berga Golfbana,
Torbjörntorp
Susanne Johansson – Olja
Lena Fredén – Kol och blyertsteckningar
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Mat och Kaffeservering, logi, uppställningsplats för husbil och husvagn i golfklubbens regi.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Susanne Johansson, 0501-10319
13. Lackmästarna i Håkantorp AB, Håkantorp
58.14`51”N 013.36`06”E
Vladimirs Maksanovs (lettland) – Olja, airbrusch
Annemieke Kieffer (Holland) Akryl, keramik,
skulptur
Emil Sydhagen (Sverige) – Olja, gouache
Wergeland Stende Baard (Norge) – Olja
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (ej toalett)
Kontakt: Vladimirs Maksanovs, 0500-455069,
076-1278359
14. Wrågården, Friggeråker
GPS: Lat: N58,1196, Long:E13,3592
Utställare i puben - södra blomster butik
i konferensen - Maria Classon med tovade
tomtar.
I maskinhallen kommer någon form av hästkrafter visas...
Öppet: Fre. Pubafton, lör. 16.00 – 01.00, sön.
11.00 – 16.00
Övrigt: I restaurangen serveras fika och
bisonburgare.
Dyngafotbollstunering, bisonsafri i mörker.
Tillgängligt för rullstolsburna: ja
Kontakt: Henrik Alexandersson 0515-310 14
www.wragarden.se

15. Friggeråkers Bygdegård, Friggeråker
Falbygdens Fågelklubbs medlemmar ställer ut
Karl-Axel Axelsson – Akvarell
Kees Bakker – Foto
Torleif Halvorsen - Foto
Ingemar Carlsson – Olja
Elof Dahl - Akvarell
Lisette Friberg – Akvarell, keramik

2012
Mari Friberg – Foto
Ylva Gustavsson – Textil
Ingemar Hedin – Olja
Christer Jansson – Olja
Jan Johansson - Foto
Anna Johansson - Textil
Eva Lindén – Träskulptur
Astrid Lundholm – Akvarell
Emma Tinnert – Akvarell
Ingemar Tinnert – Akvarell
Birgitta Lundin – Textil
Emma Wieland – Foto, smycken
Anna-Karin Medin - Poesikort
Per Ringeby – Foto
Louise Ringeby – Foto
Johan Mårtensson – Foto
Jarmo Viippola – Foto
Torbjörn Skogedal - Foto
Merit Wågebris - Textil
Utställning av samlarföremål
Öppet: lördag 16.00-01.00, söndag 11.0016.00
Övrigt: Kaffeservering, varm korv, försäljning
av fågelholkar, vykort m.m.
Kontakt: Lennart Friggeråker, 0515-149 34
16. Varnhemsgården, Klosterkyrkan, Klosterruinen, Varnhem
Klosterruinen
Bengt Hornebrant – ”Livets ultimata väsen” –
Skulptur och eld
Jan Olov Hilmersson – Skulptur
Varnhemsgården
Jesper Welin – Akryl
Elisabeth Wikström – Akvarell, blandteknik
Karin Welin – Hattar
Ebon Lundgren – Hattar
Leif Crona – Film (10 minuter) - Fyra Billingekonstnärer
Coming generation, Malin Pettersson & Stina
Holmberg - smycken
Klosterkyrkan
Klosterkyrkan och klosterruinen levande
ljussatt
20.00 – 01.00 Kyrkans konst 1250 – 2012
24.00 Lars Ek - Jazz på Klosterkyrkans kororgel
Öppet: lördag 16.00 – 01.00. EJ SÖNDAG!
OBS! Klosterkyrkan öppen endast 20.00 –
01.00
Övrigt: Café på Klostret – Soppa, kaffe och
hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Birgitta Sträng, 0511-60516

Konst och konsthantverk
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
18. Ateljé Holgers, Norra Lundby
GPS: Lat: N58,22050, Long:E13,37121
Katarina Holgersson – Olja, Akvarell
Lisa Holgersson – Olja, akvarell
Öppet: lördag 11.00 - 01.00, söndag 11.0017.00
Övrigt: Café, butik och stuguthyrning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Katarina Holgersson, 070-2166954
19. Ateljé ”Broddetorparn” Leiif Holgersson,
Bjällum
Leiif Holgersson – Akvarell, olja, textil
Öppet: lör. 12.00-01.00, sön. 12.00-17.00
Övrigt: Dragspelssamling, stort lanthandelsmuseum samt försäljning
av egendesignad textil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Med viss hjälp
Kontakt: Leiif Holgersson, 0500-49 12 64
20. Ateljé Grodan, Fäholmen, Bjällum
GPS: Lat: N58,203587, Long:E13,363942
Lena Holgersson – Silhuettklipp/snitt
Öppet: lör. 12.00-01.00, sön. 12.00-17.00
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (ej toalett)
Kontakt: Lena Holgersson, 0500-49 13 63
21. Galleri Mejeriet, Bolum, Korsgårdens
mejeri, Broddetorp
Raija Aalto – Dop/namngivningskläder, målning
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. (ej toalett)
Kontakt: www.gallerimejeriet.se
22. Lilla Samuelsgården, Bolum Konferens
AB, Broddetorp
Utställningen Vildvuxet

Claes Magnusson - Smide
Anna Wennerstrand – keramik
Matilda Kamb – Trädgårdsarrangemang
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00 – 16.00
Övrigt: Café och serverig
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Erik Källemark, 070-5224286, 0500491021

23. Träffpunkten, Broddetorps skola, Broddetorp
IDEL bakverk – Bakverk och smörgåstårta
Emma Landin – Floristarbeten
Eivor Franzén Lindqvist – Olja
Anne-Marie Olsson – Porslin, akvarell, olja
Barbro Augustin – Glas och silverkonstsmycken
Roland Nilsson – Foto
Leif Adolfsson, Adas smide – Gårdsskyltar,
smide
Jenny Andersson – Betongkonst
Linus Björnberg – Textildesign, konsthantverk, blyerts, äggoljetempera
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, Söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering, smörgåsbuffé, försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Emma Landin, 0500-455050
24. Ateljé FÄRGSTARKT,
Bolum Vässtorp, Broddetorp
N 58° 18.588’, E 13° 35.505’
Emelie Olsson
– Akryl, kol/blyerts.
Blandteknik
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Övrigt: Toalett finns tillgängligt
vid förfrågan. Utställningen sker © Copyright Emelie Olsson
både på markplan och en trappa
upp, dock svårt att ta sig fram med rullstol.
Parkering i anslutning till gården.
25. Jari Rajala, Toltan, Broddetorp
Jari Rajala – Betongkonst, taggtrådskonst,
ölburkar till diverse konst
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Jari Rajala, 0736 – 940284
26. Backgårds-Anna, Backgården, Hornborga
Ingemar Hedin – Olja
Öppet: lördag 16.00-01.00, söndag 11.0016.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Anna Moberg, 0733-82 40 20
27. Eleonor Josefsson, Övre Skattegården,
Hornborga
Eleonor Josefsson – Hantverk av blandat slag.
Träslöjd, olja, garn m.m.
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

17. Aspelid AB, Axvallavägen, Varnhem
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28. Löfwings Ateljé och Konstcafé, Persberg,
Hornborga
Göran Löfwing – Olja, akvarell, blyerts och
tusch
OBS! Öppet: Fredag 28/9- konstpub 17.00-01.00
Lördag 29/9 – 11.00-01.00
Söndag 30/9 – 11.00-21.00
Övrigt: Café och restaurang (boka gärna bord)
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Löfwings Ateljé och konstcafé, 050049 14 03
29. Ekornavallen
GPS: Lat: N58,2680560 Long: E13,5908330
Upplyst Megalitgrav, Girommen.
30. Kulturarena Tomtens kalkbrott, Tomten
Sinnenas rum – utställning i storformat med
flera konstnärer.
Fri parkering men INTRÄDE 60:- till utställningen. Med JULA -kort 40:- Barn under 12 år
fri entré.
Öppet: Fredag 18.00 – 01.00, lördag 18.00 –
01.00, söndag 18.00 – 22.00
31. Tidqvist Form ateljé Balltorp, Torbjörntorp
Åsa Tidqvist – Sömnad av barnkläder
Marie Tidqvist – Illustration
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Försäljning av barnkläder, illustrationer m.m.
Kontakt: Åsa Tidqvist 0702 865601
32.Husets Bageri i Balltorp, Torbjörntorp
Kaffeservering med smörgåsar och kakor.
Bröd till försäljning från eget bageri. Surdegsbröd, frallor, tekakor, skorpor, kex och
knäckebröd.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Karin Almqvist, 070 5936175
135. Konst i pubmiljö, Torbjörntorp
Margareta Larsson - Akvarell, vävalster
Britt-Marie Fogelström - Keramik
Jennie Fogelström - Keramik
Öppet: Lördag 16.00 - 01.00, söndag 11.00 16.00
33. Sätuna Bygdegård, Sätuna
Peder Frisk – Akvarell
Öppet: Lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Peder Frisk, 0702-414894
34. Ugglums kyrka, Ugglum
Öppen kyrka endast lördag 16.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: se Gudhems kyrka.
35. Knäck & Bräck, Bageri & Butik, Östra Tunhem
Rune Jacobsson – Fotoutställning
Per Johannesson – Trädgårdssmide
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Bageributiken öppen med försäljning
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av lokala produkter och provsmakning.
Soppa med knäckebröd till försäljning utanför.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Grusad
parkering. (Ej tillgängligt för rullstol på fotoutställning då den är på 2:a våning)
Kontakt: Annalena Brage, 070-6980640
36. Församlingshemmet Tunhem, Östra
Tunhem
UTGÅR!

42. Cattis Porslin, Gökhem
GPS: Lat: N58,1022, Long: eE13, 2436
Catarina Larsson – Porslinsmålning
Malin Erdhage – Blandad teknik
Pepe De Neergaard – Blandad teknik
Sandra Erdhage - Barnkläder
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Catarina Larsson, 0739-18 65 86
www.cattisporslin.se

37. Tinnerts Ateljé, Skogåsen, Östra Tunhem
Yrkesverksam konstnär. Medlem i KRO
(Konstnärernas riksorganisation)
Ingemar Tinnert – Akvarell
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej (Ja, med
hjälp, ett trappsteg)
Kontakt: Ingemar Tinnert, 070-3755272

43. Hembygdsgården, Gökhem
GPS: Lat:N58,1028 Long: E13,2436
Lisette Friberg – Måleri
Maria Svensson – Teckning
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Försäljnings av hällbakat bröd´
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Kristina Falk, 0515-72 84 08

38.Cesarstugan, Östra Tunhem
Jerry Nordén – Olja, Akvarell
Öppet: Lördag -01.00, söndag 11.00 – 16.00
Övrigt: Mat och Kaffe
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
39. Gudhems kyrka, Gudhem
Öppen kyrka
Öppet: lör. 18.00 - 01.00
Övrigt:
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
40. Gudhems Hjärta, Kungsgårdens ca 100m
från Gudhems kloster.
Rebecca Frankenberg – Fotomosaik
Christer Jansson – Fågelskulpturer, olja,
akvarell
Monica Kviqk – Olja, akvarell
Annika Johansson – Småfolk som finns
Övrigt: Café med hembakat, hantverk och
presentartiklar, Gudhems vandrahem 8 bäddar.
Öppet: Fre 11:00-18:00, lör 11:00-01:00, sön
11.00 – 17.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (något trångt)
Kontakt Maria 0768-11 51 16
www.gudhemshjarta.se
41. Pyssel- och hantverksboden, Sofielund,
Vilske-Kleva
Anita Wallin – Textila tavlor
Lena Andersson – Silver och glas
Eva Karlsson – Lappteknik
Anita Hermansson – Amigurumi, virkat och
stickat
Birgitta Gustavsson – Handgjorda dukar,
pärlbroderi.
Monica Carlgren, Ann Bergsten och Marianne
Samuelsson – Handstöpta ljuskronor.
Tea Lindström – egendesignade motivstämplar.
Övrigt: Skördeinspirerad fika. Försäljning av
skorpor, tyger, stämplar, scrapbookingmateriel m.m.
Demo av motivstämpling och färgläggningstekniker.
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: nej
Kontakt: Åsa Lindström, 070-5164925

44. Gökhems kyrka
Öppen kyrka i Mekelsmäss, lördag16.00 –
01.00
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86
45. Gökhems Församlingshem, Gökhem
Astrid Lundholm – Akvarell
Majbritt Wetterskog – Akvarell
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 17.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Majbritt Wetterskog, 051541341
46. Johanssons Lamm & Ull’s Gårdsbod,
Anguntorp 11, Gökhem
GPS: Lat: N58,94485 Long:E13,25226
Vävateljé 8-skaft, Anita Röding – Olika vävtekniker
Anette Rydén - Betongalster
Lina Lygneroth - Keramik & målningar.
Zandra Frid - Olja på duk.
Malin Jälthammar – Smycken – egen design
Bergaboden – Egen tillverkning av naturprodukter. Schampo, tvål, vetekuddar m.m.
Viktoria Johansson – Tovade alster t.ex tavlor,
sittunderlägg, tofflor m.m.
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Försäljning av lammkött, charkvaror,
fårskinnsfällar, egen färgad tovningsull och
tovningstillbehör
www.lamm-ull.com
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett.
Det går att köra fram till dörren.
Kontakt: Viktoria Johansson 0515-816 39,
0739-87 90 04
47. Falbygdens Struts, Gökhem
Visning av strutsar och Emu
Linedans – pröva på danser och öppen dans
15.00 – 22.00
Öppet: lör. 11.00 – 01.00, sön. 11.00 – 17.00
Övrigt: Försäljning av strutsburgare, strutskorv, dammvippor m.m.
Uppställning för husbil
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Michael Klingstedt 0707-66 66 09
48.Maries Ateljé, Gökhem Bältaregården
Marie Bäckström-Karlsson – Blandteknik,

handmålat bruksporslin
Anni Karlsson – Akvarell
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 12.00
– 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
49. Ullene f.d skola, Ullene
Studieförbundet Vuxenskolan
Gunvor Persson – Akvarell
Mikael Hallén – Trä och sten UTGÅR
Jerry Nordén – Blandteknik
Harry Ljung – Foto
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 13.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering
Kontaktperson: Harry Ljung 0515-40504
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
50. Kyrkans hus i Floby
Öppet: endast lördag 16.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86
51. TeaCorner, Storgatan 52, Floby
Angelika Geiger – Blyinfattat glas och mosaik
Ulrika Svensson – Foto
Marie-Louise Thor – Figurtårtor
Kalasmammorna – CuPCAKES dekorering
Ewa Hallberg – Pralintillverkning
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering med tårt- och cupcakesbuffé. Försäljning av te, kaffe, choklad i
butiken.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Ewa, 0515-41122
52. Högen, Risgärde, Mjäldrunga
Elisabeth - Stickat och virkat, kuriosa.m.m.
Rolf Mörk - Gamla foton från bygden
Musikgruppen Stig - Musik i brasans sken.
Öppet: lördag 11.00 - 01.00, söndag 11.00 16.00
Övrigt: Svartegårdens grönsaker, Vedum.
Försäljing av grönsaker.
Kaffeservering. Naturstig. Medtag ficklampa.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Elisabeth Svensson 0515-49029
53. Trevattnagården, Trävattna
Hembygdsföreningen. Årets Falbygdssocken
2010.
Det finns mycket att se och göra i Trävattna
skola denna jubileumsnatt!
Trävattna skola firar 100 år
Live - ”Liv och leverne i Trävattna skola” –
åhörarnatt i skolsalen 10-15 minuter, spelas
upp varje hel- och halvtimma.
Utställning – ”Skollärare Anderssons magiska
trädgård”
Examensvandring med ljus och lykta i Lindgrenska parken
Karamellkok i lärarköket
Öppet: lördag 16.00 – 01.00
Övrigt: Gammaldags kaffebord i serveringstältet.

Tillgängligt för rullstolsburna:Ja
Kontakt: Kjell Richardsson, 073-2771770, Ylva
Arvidsson, 0706-141992
54. Trävattna Kyrka
Öppen kyrka i Mekelsmäss
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00
Floby Kyrkliga samfällighet.
B&B

55. Källarkrogen Mönethorp, Mönarps Gård
& boende
Öppet: Lör: 16.00 – 01.00
Källarkrogen – Måltidsgestaltning, smaka på
konsten.
Övrigt: INTRÄDE – MAT INGÅR
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lillemor Magnusson tel. 0515-72 71 40
0722- 144355

Malin Sellin - Barnkläder
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Försäljning av soppa, magdans, sagor
för barn och vuxna vid lägerelden.
Kontaktperson: Ida Claesson, 070-2457741
60. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum och
docksamling
Bredene, Hjälmshögen, Åsarp
Lanthandelsmuseum och docksamling
Lisa Gertson - Foto
Övrigt: Kaffeservering, försäljning av fårskinn
Öppet: Lördag16.00 – 01.00, söndag 11.00 –
16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Lillianna och Ingemar Johansson,
0515-50152

56. Grolanda Bygdegård, Grolanda
Grolandabor visar upp sina privata samlingar
av..…….allt möjligt och omöjligt!
Öppet: lör. 18.00 – 01.00
Övrigt: Därtill serverar vi tårtbuffé.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Per-Anders Rosén, 0515 - 461 50

61.Fageråsstugan, St.Fagerås, Åsarp
N 58° 02.1159, E 13° 36.0209
Alvas Grön – Blomsterbinderier
Maj Sandahl – Foto
Anette Ellström – Foto
Öppet: Lördag 16.00 – 01.00
Övrigt: Kaffe och korvförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

57. Skattegårdens bakstuga, Jäla
Malin Larsson – Foto
Lars Jenndahl – Silversmide
Helene Nilsson – Luffarslöjd
Birgitta Johansson – Vävda mattor och löpare
Ingela Larsson – Stickade strumpor
Britt-Marie Jenndahl - Akvarell
Öppet: lör.16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Lena Larsson – bakar hällgräddat
bröd, kaffeservering,
körning med arbetshästar
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

62.Vårkumla Kyrka
Floby kyrkliga samfällighet
Öppen kyrka i Mekelsmäss
Läsning och handringning av kyrkklockor
Öppet: söndag 12.00 – 15.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

58. Växthuset/Brygghuset, Wardins Gårdsprodukter, Korsgården, Jäla
GPS: Lat:N58,02195, Long:E13,21976
Mollymys, Malin Brolin – Textilt hantverk,
mössor, väskor
Monica Lennér-Svensson – Smycken
Margareta Oskarsson – Lappteknik
Oskar Wardin – Naturfoto
Josefin Sandsjö – Blomsterbinderi, ljussättning av växter
Maria Wardin – Växtfärgningsutställning
Mikaela Sahlén – Foto
Maria Lundström – Akvarell, olja
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Fackelupplyst trädgård, ljusinstallationer, försäljning av förädlade produkter
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Särskild parkering. Till utställningslokalerna hjälper vi till.
Kontakt: Maria Wardin, 0515-470 51
59.Jäla kvarn, Jäla
Ida Claesson – Kransar
Jenny Carlsson – Betong
Madde Zackrisson – stickat
Linda Andersson – Ullkonst
Jenny – nygamla möbler
Emma Brisbo – Foto
Ingrid Törnqvist – Stickat och virkat

63. Jensensateljé, Vårkumla gamla skola,
Vårkumla
GPS: Lat: N58,449, Long: E13,3445
Kristian Jensen – Tusch, 3D-collage och
blandteknik
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Kaffeservering. Textilutställning med
Vårkumla syförening.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
www.jensensatelje.se
64. Upplyst megalitgrav, Vårkumla
Upplyst under konstnatten
65. Luttra bygdegård, Luttra
Luttra Hembygdsförening
Irene Eriksson – Olja, akvarell
Lotta Lundin - Keramik
Lars Ax - Träskulptur
Lennart Eriksson - Halmbindning
Öppet: lördag 16.00-01.00 söndag 11.0016.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Bengt Lennartsson, 0708-34 03 58
66. Luttra kyrka
Öppen kyrka 18.00 – 01.00
67. Upplyst megalitgrav i Luttra
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68. Valltorps Spa och Limousine, Slöta Valltorp, Vartofta
Eva Hermansson - Olja
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Kaffeservering
Försäljning av hudvårdsprodukter från A´vera
och NU skin
Tillgängligt för rullstolsburna: Begränsat ring
för mer information.
Kontakt: 0706-82 57 31
69. Vartofta Samlingslokal, Vartofta
GPS: Lat: N58,559, Long:E13,3751
Målargruppen ”Såbléden”
Ingegerd Thun Jonsson - Olja
Kerstin Jonsson – Olja
Anneli Jonsson – Olja, akvarell
Rosita Johansson – Olja
Maria Hellström – Olja
Victoria Carlsson - Akryl
Lena Fiala – Handgjorda kort
Lars Norman – Olja
Gun-Britt Svensson - Smycken
Öppet: lördag 17.00-01.00, söndag 11.0016.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Rosita Johansson, 0515-300 64
70.Gustafssons Plantskola i Vartofta
Erik Håkansson – Äppleutställning. Cirka 100
äpplesorter och päron
Öppet: lördag 09.00 – 01.00, söndag 10.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering och försäljning av
trädgårdsväxter
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Mattias Alkman, 0705 825919
71. Hulegården, Vartofta-Åsaka
Veteranmotorcyklar som konst– utställning
Öppet: Lördag18.00 – 01.00
Kontakt: Br. Hjalmarsson, 0515-35003, 0738111171
72. Hönshuset, Grevagården, Slöta
Jannika Thidén – Silver
Joakim Thidén – Foto
Monica Blomgren – Akvarell, olja
Maria Löfendahl – Tovade tomtar
Marita Johansson – Stöpta ljus
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: nej
Kontakt: Jannika 0767-95 89 80
73. Ålleberg, Segelflygets lektionssalar och
Ålleberg Café och restaurant
Elever från Mullsjö Folkhögskola – Textiltryck,
keramik, foto, måleri
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffe och matservering. Övernattningsstugor, camping och husbilsparkering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Ellinor Johansson 0502-41015, 0708741179
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74. Karleby Konst & Hantverk, Karleby
GPS: Lat: N58,9096, Long:E13,382190
Samlingsutställningen Var dags lycka
Maj-Liz Hedendahl – Akvarell, textil, blandteknik
Maria Stawåsen - Textil
Susanne Arneborg – Keramik, blandteknik
Ann Westerlund – Keramik, trä, blandteknik
Erika Brokvist - Foto
Öppet: lör.16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Nära till fyra gånggrifter. Bra P-möjligheter för buss och husbil
Lantbruksmuseet håller öppet med guidade
turer.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maj-Liz Hedendahl, 0703-10 49 79
75. Karlebygården, Karleby
Per Brandstedt – Trä
Camilla Fredh – Trä
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Camilla Fredh, 0515-37234
76. Karleby Handelsträdgård, Karleby
Karleby Handelsträdgård – Monter med växter ljud och ljus ”Bröllop i bergakungens sal”
Öppet: lördag 16.00 – 01.00. söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Försäljning av grönsaker och växter.
Vild och närproducerad höstsoppa
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
77. Skafferi Åsle Tå, Åsle Tå
Öppet: Fredag 10.00 – 18.00, lördag 10.00 –
01.00, sön. 10.00 – 18.00. Öviga dagar 10.00
– 18.00
Övrigt: Restaurang, kafé och gårdsbutik.
Ställplats för husbilar med el.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ett besök
inne på Tå-gatan går fint i rullstol, man kan
dock inte komma in i stugorna. Utställningen
i källaren når man genom att köra rullstol en
bit i gräs (kan vara lerigt)
Kontakt: 0515-360 48.
78. Antikvariat Farendals Källargalleri, vid
kyrkan i Tiarp
Ingemar Johansson, Göteborg – Akvarell
Emma Bergstrand, Åsle - Metall
Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Minikonsert 20.00. Musik i höstkvällen – Emma, Alice, Jonathan och vänner.
Tillgängligt för rullstolsburna: Rullstolar kan
med assistans komma in i galleriet
www.antikbok.se
Kontakt: Elisabeth Bergstrand, 0515-360 89,
073-81 31 48
Hotell

79. Kurorten Mösseberg, Falköping
Hotell och restaurang
Utställning av medlemmar i Föreningen Konstrundan i Ulricehamnstrakten
Gun-Britt Bäckman Nilsson – Akvarell, textil
Monika Davidsson – Olja, kol
Gunilla Fischer - Keramik
Berit Frändås – Akvarell. tempera, olja, foto
Regina Isacson – Teckning, olja, akvarell, tråd
m.m.

Lars Isaksson – Måleri, skulptur, tennsmycken
Egon Johansson – Sten- och silversmycken
Lis Jönsson-Kjellgard – Akryl, akvarell, blandteknik
Eva lindberg Svensson – Fotokonst, måleri
Sven-Bertil Mårtensson – Porträttmålning i
olja
Natali Mårtensson – Akvarell, krita
Anelene Thorsen – Akryl, akvarell
Per-Olof Höglund – Masker, rakubränt stengods
Natalja Sokolova – Akryl, glasmåleri, pärlor
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Kaffeservering, logi, restaurang, bar
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Ursula Frölin, 0515 - 43200
80. STF Vandrarhem, Mössebergsparken,
Falköping
Jan Andersson ”IndiJan art” – Måleri, grafik,
skulptur
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Vandrarhem. Bokning på www.mossebergscamping.se
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
81. Mössebergsgården, Falköping
Hannah Svantesson – Foto
Hans-Göran Johnson – Foto
Johan Lund – Foto
Margareta Brandt – Afrikanska brickor
Inger Eden – Afrikanska brickor
Åke Nilsson – Olja
Kerstin Midnäs – Akvarell
Mary-ann Mårtensson – Olja
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffeservering, smörgåsar och kaffebröd.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Mikael Andersson, 076-7917174
82. Annikas Silversmedja, Torstensonsgatan 5.
Falköping
GPS: Lat: N58, 10748 Long: E13, 3311
Annika Tshibanda - Silversmide
Öppet: lör. 16.00-01.00 och sön. 11.00-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. (ej toalett)
Kontakt: Annika Tshibanda 0703-09 20 90
www.annikassilversmedja.se
83. Östgöta Wienercafé, Nils Eriksonsgatan 30,
Falköping
Uno Eng – Stenhantverk
Ulf Eng – Trähantverk
Yvonne Jakobsson – Tovning
Einar och Emmy DeWit - Foto
Öppet: Lördag16.00 – 01.00
Övrigt: Försäljning av kaffe, smörgåstårta,
bakpotatis och fika.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Peder Eng, 0515 – 139 80
84. Rantens kvarn, Norra Kvarngatan, Falköping
Ninnie Eriksson – Olja, akvarell m.m.
Öppet: lör. 14.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja.

Kontakt: Ninnie Eriksson, 0515-135 09, 050048 64 11
85. Falbygdens Museum, S:t Olofsgatan 23,
Falköping
Konstgrafik – Litografiska Akademin visar
spännande bilder i en samlingsutställning
med bland andra Helene Billgren och Annika
von Hauswolf.
Öppet: Vernissage fredag 28/9 16.30, 29/9
16.00 – 01.00, 30/9 13.00 – 16.00
Utställningen pågår till den 28/10. Fri entré
Övrigt: Utställningen ”Forntid på Falbygden”
med den unika rekonstruktionen av Hallonflickan och ett tidigare ej visat praktfynd från
bronsåldern. Museibutik.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Hiss finns.
Kontakt: Sara Eriksson, 0515-88 50 53
86. 1:a våningen, 8:an Gamla Sjukhuset,
Dotorpsgatan 13, Falköping
Falköpings Fotoklubb - Foto
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Servering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Mats Andreasson, 0722-146162
87. Det Goda Livet, Välbefinnandecenter,
Dotorpsgatan 8, Falköping
Monica Mörland – Akvarell, akryl
Siw Malm – Akryl
Ann-Catrin Andersson – Akryl, olja
Vlademir Maksanov – Olja
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övrigt: Kaffe, servering
Kontakt: Marie Haglund 070-5933212
88. LP – Bilar, Storgatan 48, Falköping
Bertil Sterner – Foto
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Anders Lantz, 0515-15540
89. Galleri Tinnert, Trädgårdsgatan 13,
Falköping
Kersti Rågfelt Strandberg - Collografi
Öppet: Lör. 10.00-14.00 och 16.00-01.00,
sön. 11.00-16.00
Utställningen pågår till 13/10. Öppet Mån. –
fre. 10.00-18.00, lör. 10.00-13.00
Övrigt: Försäljning av konstnärsmaterial,
Konsthandel
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej (trappa till
lokalen).
Kontakt: Marina Tinnert, 0515-152 72
90. Boutique Violen, Stora Torget, Falköping
Betongkonst
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 14.00
Övrigt: Varuförsäljning, kaffeservering, lotteri
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (kant vid
dörren)
Kontakt: Jessika Johansson-Fröjd, 051581712

91. BS Foto, Storgatan, Falköping
Torgny Alström - Idrottsbilder- foto
Öppet: lör. 16.00-01.00, ej öppet söndagen.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: BS Foto, 0515-71 19 20
92 Galleri Sandström, Nygatan 21, Falköping
Yrkesverksamma konstnärer
Annelie Sandström – Mixed media
P-A Sandström – Keramik/skulptur
Öppet: lör. 10.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Försäljning av Mekelsmässäpplet
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja (ej anpassad
toalett)
Kontakt: Annelie Sandström 0702-65 29 73
93. Bildkällaren
William Haberman –
Anna Gärberg - Keramik
Öppet: lördag. 12-01, söndag. 12-16. Utställningen pågår från den 29/9 – 14/10. Ordinarie öppettider, onsdag, lördag och söndag
16.00 – 20.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maria Segerström, 070-2460220
www.kulturhuset.org
94. 1000 volt-lokalen, 8;an, Gamla sjukhuset,
Falköping
Mats Andreasson – Foto
Öppet: lördag 16.00 – 01.00, söndag 11.00
– 16.00
Övigt: Servering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
95. Trädgårdsgatan 23 (mitt emot turistbyrån) Falköping
Karin Bergsten – Unika plädar i egen design
Maj-Britt Rosén – Akvarell, olja
Öppet: lördag 16.00 - 01.00, söndag 11.00 –
16.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna; Ja
96. Ateljé Krapplack, Östertullsgatan 18,
Falköping
Gerd Andersson – Akryl
Ingeborg Andersson – Olja
Karl - Evert Berg – Olja
Lilian Davidsson – Olja
Inger Elvingsson – Olja
Gunilla Engström – Akvarell
Pia Forss – Olja
Sonja Karlsson – Olja
Berit Johansson – Olja
Monica Kvick – Olja, akvarell
Anette Larsson – Akryl
Kerstin Midnäs – Akvarell
MaryAnn Mårtensson – Olja
Åke Nilsson – Akryl
Georg Ohlsson – Akvarell
Mari Pettersson – Akryl
Naria Svensson – Blyerts
Ann-Mari Tillman – Monotypi, olja
Öppet: lördag 16.00-01.00, söndag 11.0016.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Monica Kvick, 0515-193 46

97. Stallet Vilhelmsro, Falköping
Målargruppen Amatörer i olja; Gun-Brith
Pettersson, Reneé Ungh, Solveig Persson,
Mary Fjällborg, Marie-Louise Ljungberg, Elvy
Jäderberg och Anitha Zetterlund.
•
Jenny Berggren, måleri och skulptur
•
Sofia Gunnarsson, blyerts
•
Jane Hellström, måleri och skulptur
•
Richard Jansson och Peter Asp, foto
•
Ann-Kristin Magnusson, olje- och
akrylmålningar
•
Pia Madsen Olsson, akryl
•
Monica Wallin, sjalar och smycken
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Övrigt: Kaffeservering, matservering av
Viltmat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. (I markplan
men ojämn golvyta, utedass)
Kontakt: Mona Lindén, 0702-84 26 83
98. Ateljé Lilla Hönshuset, Gamla Stan,
Falköping
www.tantochfarbror.se
Ingemar Hedin – Olja
Tantochfarbror väskor – väskor från Auntanduncles
Öppet: Lör. 10.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nja. Rullstolar
kan inte komma in i vernissagedelen men
övrigt är åtkomligt.
Kontakt: Anna Carina Medin, 0515-80290

99. Hantverksboden, S:t Olofsgatan 42
Falköping
28 personer – målningar och skulpturer.
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kaffeservering. Butiken öppen. Förs.
Av hantverk
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Handikappanpassad toalett
Övrigt: Parkering på Eriksgatan, samt parkeringsplats på gården
Kontakt: Berith Tidqvist, 0515-88 53 76
132. Rotundan, Medborgarhuset Falköping
Kiss The Exhibition - En utställning om
rockbandet Kiss. Efter flera års turnerande
runt Sverige så kommer utställningen hem till
Falköping Pågår 29/9 - 13/10
Premiärdagen 29/9 öppet 16 -01
övriga lörd-sön 10-21
mån-fred 18-21
Entré 50kr
www.kisstheexhibition.com
100. Pingstkyrkans café, Odengatan 46
Falköping
Ållemålare m.fl – Akvarell, olja
Ulf Söderhielm – Blyerts och kolteckning
Dagmar Glemme, Helsingborg – Olja, litografier, glaskonst
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Öppet: lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Kaffeservering, försäljning av skördefestprodukter. Underhållning av Ulf Söderhielm m.fl
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Hotell

KONSTNATTEN
Lördag 16.00-01.00
Söndag 11.00-16.00

101. Hotell Ranten, vid järnvägsstationen,
Falköping
Restaurangen och Caféet är öppet under
Konstnatten
Hotell.

139. Falbygdens Ost, Falköping
Premiär för Falbygdens deltagande under
kostnatten.
Utställning av konstnären Berit Olméus Sten
från Almedal Od, i Ljung.
Provsmakningar av våra goda Falbygdens
ostar.
Passa på och njut av god ost och vin under
konstnatten.
Våra öppetider är: Butik & Utställning
Lördag 10,00 - 01,00
Söndag 11,00 - 16,00

102. Samlingsutställning, OBS Flyttad till
Medborgarhuset i Falköping.
Fre. 28/9 15.00 - 18.00
Gymnasiets företagarprogram
Lördag 29/9 10.00 - 01.00 har kaffeservering dricka och
godis i anslutning till samlingssön 30/9 12.00-15.00
utställningen i Medborgarhusets foajé

133. Missionshuset, Östra Tunhem
Eva Lindén - Akvarell, drivvedskonst
Torbjörn skogedal - Foto
Susanne Larsson - Hantverk. Tema hjärtligt
och ängallikt
Johanna Larsson - Hantverk, tema hjärtligt
och änglalikt
Öppet: lördag 16.00 - 01.00, söndag 11.00
-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

KONST
UTSTÄLLNING
med 30 utställare
Keramik • Silversmide •
Porslinsmålning • Akvarell •
Olja • Design
2

134. Döbelngården, Stora Torpa, Segerstad
Erna Fredriksson - Akvarell
Christina Börjesson - Akryl
Öppet: Endast lördag 16.00 - 01.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Gudrun Lennestig 0515-19651
135 Torbjörntorp, Konst i pubmiljö
Margareta Larsson - Akvarell, vävalster
Britt-Marie Fogelström - Keramik
Jennie fogelström - Keramik
Öppet: Lördag 16.00 - 01.00, söndag 11.00 16.00
Kontakt: Britt-Marie Fogelström. 0515-312 37
Tillgängligt för rullstolsburna: Ingen uppgift
136 Leiflers i Falköping AB, Nordmannagatan
2, Falköping.
Thea Wammself - Olja, akcryl och decoupage
Öppet: Fredag 16.00 - 01.00, lördag 16.00 01.00, söndag 11.00 - 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Thea Wammself, 070-7575215
137 Villagatan 14 Stenstorp i växthuset
Utställning och försäljning av kransar och
olika dekorationer, buketter i växthuset.
Öppet: Endast lördag 16.00 - 01.00
tillgängligt för rullstolsburna: Ja (grusgångar)
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138 Ålleberg Center, Lönnerbladsgata 10,
Falköping
Njut av livet Spa och Massage
Utställare ej klart
Öppet: lördag 16.00 - 01.00, söndag 11.00 16.00
Övrigt: Försäljning av naturliga och ekologiska
hudvårdsprodukter från Maria Åkerberg
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Susanne Eriksson, 070-1434725

MEKELSMÄ SS
BUFFÉ
Arvids Restaurang & Bar
serverar mekelsmässbuffé
lördag 18.00-22.00 &
söndag 11.30-15.00
Pris: 175 kr

KAFÉ
SERVERING
Njut av kaffe med
kakor, Arvids räksmörgås
och mycket mer

GRILLTÄLT
I grilltältet grillar vi
korv från Claessons

140 Lantbogården 3 i Ullene, utanför Floby.
Konstduon Felicia Bodin och Sofia Karlsson
visar under Konstnatten 2012 deras arbete
med mönster. De har utgått ifrån olika typer
av däck från traktorer och bilar på gården
för att undersöka möjligheter att bryta upp
mönster och användningsområden för något
så bekant som däck och deras ursprungliga
användningsområden.
18.00, 21:00 och 24:00. kommer en performance i form av en traktorbalett att ske
ackompanjerat av dödsmetall som liveframförs av bandet Frosen Iller.
Öppet: lördagen 16-01
Kontakt: 0705 562 557
141 Skörstorps Rundkyrka
GPS: N58.125797°, E13.731989°
”Rundkyrkor i Europa”
Conny Johansson – bildvisning inne i kyrkan.
Om rundkyrkornas förebild, spännande
historia och utbredning – samt bilder från ett
30-tal olika rundkyrkor från Portugal, Italien
och Ungern upp till Skandinavien.
Öppet: lö 16–01. Rundkyrkan är alltid öppen
för besök dagtid fram till 30/9.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja/Toalett: Ja
Kontakt: Conny Johansson 0767–85 86 00
Åslebygdens församling/Falköpings pastorat
142 Ateljé brygghuset, Centrumvägen 10,
Broddetorp.
Åsa Flodin - Måleri och grafik.
Öppet lör 16-01, sön 11-16.
Åsa Flodin 0768-99 49 25.

Konstnatten 2012 Tidaholm

www.kurortenmosseberg.se

103. Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8, Tidaholm
Samlingsutställning för utställarna i
Tidaholm.
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Biblioteket är öppet.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
104. Tidaholms Museum, Vulcanön
Eddie was here - Utställning om musikern Er-

rol Leonard Norstedt, alias Eddie Meduza.
Öppet: Lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Filmvisning, musik
Servering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Hanna Eklöf, 0502-606192
105. C-Magasinet, Vulcanön Tidaholm
Friends, Mikael Käll m.fl - Måleri
Öppet: Lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Mikael Käll, 0709 798498
106. Grafiska verkstaden, Vulcans väg 3,
Tidaholm
Öppen verkstad i Grafiska verkstaden.
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 -16.00
tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Lars Lundqvist, 073 6234486
107. VinContoret, Tidaholm
Samlingsutställning av konstnärer från hela
Sverige.
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 -16.00
Övrigt: Lättare mat, kaffe, öl/vin/sprit-servering.
Försäljning av konst samt vin- och sprittillbehör,
presentkort m.m.
Husbilsparkering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Hela huset är
anpassat.
Kontakt: Lena Granqvist, 0502-250000, Lennart
Granqvist, 0708 556626

108. Turbinhusön, Tidaholm
Konsthall, konstmagasin, Café, butik
Thomas Zornat - Konsthallen
Amatörmålarna - Magasinet
Ing-Maries hud & harmoni - Smedstugan
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kaffeservering i kaffestugan
Tilgängligt för rulstolsburna: Ja,. Ej smedstugan
Kontakt: Johanna Larsson, 0502-606188
109. Godsmagasinet, V Drottningvägen, (Vid
resecentrum) Tidaholm
Adam Algotsson m.fl - Grafitti
Öppet: Lör. 16.00 - 01.00
Övrigt: Caféverksamhet
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lena Andersson, 0502-14790
110. Tidaholms Ramverkstad, Gamla Torget,
Tidaholm
Dana Ingesson - akvarell, olja
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Dana Ingesson, 0708 675404
111. Atelje MÅ, Forsgatan 31, Tidaholm
Maria Karlsson och Åsa Kroon - Återbrukskonst, betong, drivved och akvareller mm
Öppet: lör. 16.00 - 01.00
Övrigt: Varm dryck från norrlandseld bjudes
Kolbullar vid brasan. Försäljning
Kontakt: Maria Karlsson 070-299 00 91
112. Atelje Anna, Gestriljenvägen, Tidaholm
Anna Wilhelmsson - Måleri, foto, video

Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Anna Wilhelmsson, 0733 140830
113. Ekebergs gård, Tidaholm
Maria Gyllensaan - Keramik, väv, bilder i
blandteknik
Jan-Åke Andersson - Vedbränd keramik
Angelica Hvass - Plexismycken och bilder
Lisa Blad - Metall och garn.
Mårten Gyllensvaan - Bilder i blandteknik
Öppet: lör. 16.00 -01.00, sön. 11.00 -16.00
Övrigt: Lördag servering av soppa, bröd, öl
och vin i samarbete med VinContoret.
Söndag kaffe och kaka.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej.

119.Atelje Keramikdrömmen, Madängsvägen
Jessica Gustavsson - keramik
Marie Wernbring - foto
Öppet: lör.16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: soppa över öppen eld och tunnbrödsbak.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Jessica Gustavsson 070-469 36 01
120. Widlunga, Berghem, Velinga
Anne Karlsson – Glasfusing, textil, akvarell,
tryck
Övrigt: Bjuder på våfflor så länge smeten
räcker. Försäljning
Öppet: Lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Anne Karlsson, 0502-22066

114. Ateljé Bergaknuten, Agnetorp, Granbolet, Tidaholm
Karin Hurtig - Textilt skapande konst
Susanne Gyltman - Textila bilder
Karin Breman - Humoristiska kotavlor
Vassa stickor - Stickutställning
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kaffeservering. Vacker vild trädgård
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Karin Hurtig 070 2646442
115. Parhuset. Kulturladan, Gälleberg, Daretorp
Amatörmålarna i Parhuset – Akvarell
Alvar Frid - Naturfoto
Pära Bjurström - Olja, akvarell, litografi
Kjell Gustavsson - Modelltraktorer
Eva Schultz - Trasmattor
Öppet: Lör. 16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: ja
Kontakt: Iréne Hjelm, 0708 403405
116 Atelje Knut, Dimbo
Medlemmar i Tuffa trådar, Broderiakademin Gammalt blir nytt - Textilt skapande med nål
och tråd.
Pia Nilsson - Glasfusing
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: försäljning av olika textila alster
Tillgängligt för rullstolsburna: ja. Toalett i
närbelägen byggnad
Kontakt: Kristina Blixt 0502-431 91
117. Nolgården, Dimbo
Medborgaskolans fördjupningskurs i foto
visar bilder på vattenspegel.
Projicering av fotografiska bilder utomhus.
118. Annebergs Bränneri, Dimbo
Claes Olsson - Olja, akvarell
Anders Lindgren - Plåtkonst
Marianne Brissman - Textil konst
Elsa Andersson - pedagogiska sångpåsar
Ellen Brissman - Textil och annat
Jeanette Carlsson - Målning på trä
Paula Sandgren - Luffararbeten
Öppet. Lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kaffe- och soppa servering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gunnel Hagman 0708-48 2906

121. Vättaksgården, Vättak
Käthe Nilsson - Halmslöjd
Pernilla Berg - Textilbroderi
Eva Rosell - Handvävd textil
Börje Rosell - Foto
Monica Berg - Foto
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 -16.00
Övrigt: Kaffeservering, försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Christer Berg, 0502-45070, 070
5370713
122.Bossgårdens café, Östra Gerum
Sagogruppen Trollsländan – Berättarkonst.
Folksagor och myter från hela världen, för dig
mellan 3 och 103 år.
Berättande kl: 18.00, 20.00, och 22.00. 20
minuter varje gång.
Övrigt: Café, natur- och kulturstig samt gårdsförsäljning av grönsaker
Öppet: Lördag 11.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: nej
Kontakt: Sanna Mattsson Ringqvist, 0730607905
135. Galleri Dimme, Dimbo
Annika Eichhorn
Öppet: Lördag 16.00 - 01.00, söndag 12.00 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Annika Eichhorn 0502-43024
Landsbygdsbuss och stadsbuss, båda av veteranmodell.
I centrum kommer Klingvallsbussen alias
brännvinsbussen att köra en slinga ett antal
gånger under kvällen.
För mer information:
www.tidaholm.se
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Konstnatten i Skara
123. Röda villan vid Vallehemmet i Axvall
Bo Söderqvist - Olja
Garnisonsmuseet - Akvareller
Björn Loppold - foto
Öpet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Under utställningen har besökarna
möjlighet att söka sina rötter bland 350 000
indelta soldater i Centrala Soldatregistret.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

124. Höryda Gård, Härlunda, Skara
Johanna Adler - Tempera, tusch och textil
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: servering av soppa
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

Kontakt: sven-Olof ask, 0511-32032

130. Veterinärmuseet, Veterinärgatan 7,
Skara
Pelle Räf - Visar boktryckarkonsten från 1500
-talet och framåt i Arkivet.
LjusDesign i Axvall - Ljusinstallationer, linsinstallationer i museiparken
Lars-erik Hedendahl - Grafik ”Högtryck hos
veterinären”
Skara Fotoklubb - Foto ”Skarabilder”
Uno Bohmnan kåserar söndag 16.00 - ”Höstmålare i Skaratrakten” Förköp 100:- inkl.fika
0511-67247, 67251
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Inger Lood, 0511-67251

Hotell

125. Best Western Jula Hotell & Konferens,
Skara
Konsthall
Öppet: lör. 10.00 - 01.00, sön. 10.00 - 22.00
Övrigt: Hotell, Camping, restaurang/kaffe
Tillgängligt för rullstolsburn: Ja
126. Stifts och landsbiblioteket, Biblioteksgat. 3, Skara
Forskaravdelningen visar konst ur bibliotekets samlingar
Turistbyrån - Fotoutställning med pilgrimstema
Stifts och Landsbiblioteket - Lena Clarhäll
visar sin konst och berättar om sitt konstnärsskap
Skara Skolscen - Nattlyrik 18.00 och 21.00
Öppet: lör. 16.00 - 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Helena Backman, 0511-32034
127. Skara skolscen, Skara
Teatersport 22.00
Kontakt: Charlotte Kristensson, 0511-20901
128. Västergötlands Museum, Stadsträdgården, Skara
Erik Langerts djuriska park - Skulptur, blandteknik
Agnes de Frumerie - Skulptur, glas/Basutställning
Öppet: lör. 16.00 - 01.00, sön. 11.00 - 16.00
Övrigt: Kafé
tillgängligt för rullstolsburna: Ja
129. Bladska huset, skolgatan 1, Skara
Skara Konstförening visar
AK Medin - Akvarell & poesi
Eva Ström - Oljemåleri
Lena Gyltman - Design & måleri på segelduk
Öppet: Lör. 16.00 - 01.00, sön. 14.00 - 16.00
Övrigt: Livemusik med elever på Musik &
Produktion.
Tillgängligt för rullstolsburna:Ja /BV-Galleri
och musik tillgängligt)
Kontakt: Lena Gyltman, 070-8822900
Djäknestallet, Trädgårdsgatan 2, skara
Div. tavlor med skolmiljömotiv
Öppet: lör. 16.00 - 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
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131. Butiker och andra lokaler i centrala
Skara
Konstnärer och konsthantverkare ställer ut i
skyltfönster m.m.
16. Varnhemsgården, Klosterkyrkan, Klosterruinen, Varnhem
Klosterruinen
Bengt Hornebrant – ”Livets ultimata väsen”
– Skulptur och eld
Jan Olov Hilmersson – Skulptur
Varnhemsgården
Jesper Welin – Akryl
Elisabeth Wikström – Akvarell, blandteknik
Karin Welin – Hattar
Ebon Lundgren – Hattar
Leif Crona – Film (10 minuter) - Fyra Billingekonstnärer
Coming generation, Malin Pettersson &
Stina Holmberg - smycken
Klosterkyrkan
Klosterkyrkan och klosterruinen levande
ljussatt
20.00 – 01.00 Kyrkans konst 1250 – 2012
20:00 Eld, marschaller o flöjt
24.00 Minikonsert med Lasse Hagström mfl
Öppet: lördag 16.00 – 01.00. EJ SÖNDAG!
OBS! Klosterkyrkan öppen endast 20.00 –
01.00
Övrigt: Café på Klostret – Soppa, kaffe och
hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Birgitta Sträng, 0511-60516
58.38451, 13.65486
17. Aspelid AB, Axvallavägen, Varnhem
Inside – Outside Konst och konsthantverk
Anja Larsson - Textil
Stina Bergsten - Textil
Aspelid - möbler & inredning
Öppet: lördag 16.00-01.00, söndag 11.0016.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Anja Larsson, 0730-227960
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Kurorten Mösseberg
Hotell, SPA och restaurang
www.kurortenmosseberg.se
Deltar Skördefestmat
under Konstnatten med
konstutställningar.
Serverar skördefestmiddag.
Hotell Ranten
Hotell, Café och restaurang
www.hotellranten.se
Ett av landets kvarvarande
järnvägshotell.
Motell Ålleberg
Ulricehamnsvägen 1, Falköping
0515-17330
www.motell-alleberg.se
Källarkrogen Mönethorp
B&B med hotellstandard.
www.monethorp.se
Västsvensk Mersmak restaurang.
Löfwings Ateljé och konstcafé
Rumsboende i konstnärsvillan
www.lofwings.se
Wrågården
Restaurang och konferens
www.wragarden.se
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Falbygdens ost
Falköping
www.falbygdens.se
Nouveau Kök & Bistro
Stora Torget, Falköping
www.nouveau.se
Berga Golfrestaurang
Torbjörntorp, Falköping
www.bergagolfrestaurang.se
Åkerströms
Mossvägen i Falköping
www.lokalcatering.com
Skafferi Åsle Tå, Åsle Tå
Restaurang, kafé och gårdsbutik.
Restaurang Bredablick
Mösseberg, Falköping
VinContoret, Tidaholm
Restaurang

Best Western Jula Hotell &
Konferens
Vilangatan, Skara
www.julahotell.se
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Mat som konst
på Källarkrogen Mönethorp
Konstnatten får kreativiteten att blomma på Falbygden. Konst
är inte bara att måla på duk eller eller forma i något material.
Matdesign kommer med stormsteg och de mest fantasifulla
skapelser med matråvarorna läggs på tallriken. Vi äter inte
bara med munnen utan också med ögat. Nu har Källarkrogen
Mönethorp, som blivit Västsvensk Mersmak restaurang, tagit
fasta på detta och ställer ut konstverk tillverkade av mat på
Konstnatten. Det blir nu inte bara en utställning för ögat utan
också för gommen. Meningen är att kreationerna skall ätas.
I restaurangen blir det ett tema med fyra eller fem kreationer
som kan smakas av efter det ögat fått sitt. Som i ett galleri
går besökaren in i olika rum med olika kreationer och smaker.
För att få åtnjuta dessa smaker så betalas konstverken innan
de avsmakas. Det blir därmed ingen restaurangsittning utan
mer som en konstutställning där konstverken äts.
Ett nytt och trevligt inslag i Konstnatten.
Mönethorp erbjuder också övernattningsmöjligheter.

Trubadurafton på Wrågården

Efter förra årets matsuccé på Wrågården satsar nu restaurangen på att också värma upp på fredagskvällen inför Konstnatten och för de som vill kombinera konstupplevelsen i
Kulturarena Tomtens Kalkbrott med en bit god mat och en
stunds trubadurunderhållning.Det blir något av en förfest
som de också arrangerar inför Queenkonserten den 17 och
18 augusti. Då ingår buss till kalkbrottet där konserten är.

Mekelsmässbuffé på
Kurorten Mösseberg

Kurorten Mösseberg i Falköping satsar på Mekelsmässbuffé
under skördefesten. Det är Arvids restaurang på kurorten
som bjuder skördefestgästerna det där extra under festlighterna i Falköping.
Kurorten Mösseberg har 20 utställare under Konstnatten och
satsar på att serva också med kaffeservering och grilltält.

Skördeinspirerad meny och Konstpub
på Löfwings

Löfwings Ateljé och konstcafé satsar också de på att ge besökare på skördefesten och Konstnatten en matupplevelse med
sin skördeinspirerade meny i restaurangen. Restaurangen har
öppet med Konstpub under fredagskvällen till 01.00 då utställningen i Kulturarena Tomtens Kalkbrott håller på. Även
på lördagen och söndagen håller restaurangen öppet samma
tider som konstutställningen i kalkbrottet.
Det blir en helhetsupplevelse med möjlighet att träffa upphovsmannen och konstnärlig ledare för utställningen i Kulturarena Tomtens Kalkbrott.
Löfwings håller också öppet under konserthelgen i augusti.

Konstnattsdropin på Hotell Ranten för
den hungrige eller fikasugne

Hotell Ranten i Falköping har, med sin nystart i nyrenoverade
lokaler, öppet för hungriga eller fikasugna konstnattsbesökare. Här är det drop in i Bistron eller restaurangen under
Konstnattsöppethållandet.
Även fredagen går det att kombinera den konstmuikaliska installationen i Stadsteatern med en god bit mat eller fika på
Ranten.
Hotell Ranten har också rum för den övernattande skördefestgästen. Närheten till järnvägsstationen ger en bra möjlighet för den som kommer med allmänna kommunikationsmedel.
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Konstmusikalisk installation
signerad Erik Rynefors
& bilder av Göran Löfwing
Stadsteatern i Falköping
Fredag 28 september
18.00 och 20.00
Medverkande:
Johan Boding & Martin Östergren
Annelise & Erik Rynefors

Upplevelsetid: 60 min

Entre: 150:-

Förköp: Shell-Motell Ålleberg, ICA Kvantum - PA:s
Bokia - Norders Bokhandel
och www.ermusik.se

Konstnatt på
Följ med på en spännande resa in
i konstens värld...
Välkomna till restaurangen/cafeét där vi
serverar en skördeinspirerad meny
i unik konstnärsmiljö.
Öppettider:
fredag 28/9- Konstpub 17.00-01.00
lördag 29/9 11.00-01.00
söndag 30/9 11.00-21.00
- Konst - Restaurang - Café - Butik Konferens - Boende - Upplevelser Mer info - www.lofwings.se - 0500-491403

Matvandringar vid Hornborgasjön
Matvandring vid Hornborgasjön innebär att man vandrar en guidad
tur på vackra vägar i lugnt tempo utan packning.
Vi äter 8 mindre men mycket goda lokalproducerade
rätter och NJUTER MED ALLA SINNEN
Under en mils vandring besöker vi bl.a Bolum Konferens, Löfwings
Ateljé & Konstcafé och Nästegårdens Bed & Breakfast. Vi avrundar
med kaffe och pralin från Kaffehandel Record.
Aktuella matvandringar 17 maj fåtal platser kvar, 8 juli, 5 augusti samt 9
september. Pris 1195:-/person
För mer info och anmälan kontakta - Niclas Fällström 0706745065
eller maila niclas@falbygdsresor.se

Ladda ner
Annelie & P-A
Sandström

APPEN

keramik och mixed media

Välkommen på Konstnatten
lördag 29/9 kl.10-01
söndag 30/9 kl.11-16

Utställarlista
karta
och annann information
du behöver
för en bra Konstnatt

www.sandstromkonst.se

Nygatan 21 Falköping

www.pellviks.se
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I elden sker mag
- PA Sandströms
keramikskulpturer
får liv i Raku
P-A bränner på tomten hemma i Vilske-Kleva utanför Falköping. Det är efter bränningen som han ger
skulpturerna liv med en ytbränning med sågspån.
Det är här skulpturen får liv.

P-A Sandström har det som får vackra skulpturer att växa fram i hans händer. Känslan för form, proportioner och skönhet finns där. Keramikskulpturer har blivit något
av ett signum för honom och hans vackra kvinnofigurer har blivit mycket populära.
För P-A är det inte bara det som händerna formar som gör skulpturen. Hela processen med glasyr, bränning och vad han kan påverka i bränning och efteråt, blir till
en resa som för en oinvigd tycks vara rena magin, men är en del i skaparprocessen
som konstnären styr med sin förståelse av hur materialet fungerar och reagerar.
Bränntekninken som P-A använder sig av gör att processen kan följas på ett annat
sätt än i en brännugn vilket ger en helt annan känsla för det som händer med materialet och konstverket som sådant. Den glödande skulpturen som kommer ur ugnen
har sitt liv och hela resan fram till monterad skulptur genomgår den många faser
och skiftningar som gör att den verkligen fötts fram.
Som betraktare är det en fantastisk resa att göra, att se skulpturen växa fram ur
P-As händer, se den skifta i färg i brännugnen. Följa alla skiftningar då den rödglödgade skulpturen svalnar, höra krackeleringarna i glasyren, se hur konstnären får
fram olika skiftningar genom att bränna sågspån på olika delar för att sen efterbehandla med händerna för att få fram glasyrens glans och färg. I de olika delarna får
skulpturen ett eget liv som ibland kan se makabert ut då lågorna slår upp.
I det sena kvällsljuset eller i höstkvällens mörker blir bränningen en spektakulär
upplevelse som borde vara en del av det konstverk som säljs.
- Det är en skön process och väldigt rolig del av att jobba med keramik, säger P-A
Sandström.
- Jag har en idé om hur slutresultatet skall bli men det händer mycket saker på
vägen som kan göra att det tar en helt annan riktining än vad jag har tänkt. Det kan
också vara så att jag ser saker i bränningen som ger mig nya idéer om skulpturen.

Det rödglödgade keramikansiktet lämnar ugnen för
efterbearbetning.
Den vitglödgade skulpturen svalnar snabbt och
byter skepnad.

Brännugnen har han byggt själv och den står uppställd på grusgången till parets
bostad i det vackra Skår, på västsluttningen av Mösseberg. Solen är i nedan och den
första vårvärmen förgyller kvällens bränning. Gasollågan väser och temperaturen
i ugnen börjar närma sig 1000 grader. I det lilla titthålet går det att se att kermaikskulpturen skiftar i rött av värmen.
P-A tar fram den stora tången som han greppar skulpturen med. Han lägger den
i en bädd med såspån som han förberett. Skulpturen svalnar snabbt men hinner
lysa en stund innan den intar en vit färg. Ljudet av krackelerande glasyr är tydlig
och snart börjar P-A bearbeta glasyren med sågspån som snabbt fattar eld. Det
är ett skådespel med solens nedgång som fond. Hela bilden med den brinnande
skulpturen, skulptörens koncentration vid bearbetnningen, färskifningarna då temperaturen snabbt förändras, det vita ansiktet som svärtas och får ett nytt uttryck
- surealistiskt och helt otroligt.
PA Sandström driver tillsammans med sin hustru, som också är konstnär, Galleri Sandström i Falköping. Båda är med på utställningen i Kulturarena Tomtens
Kalkbrott i höst och har öppet sitt Galleri under Konstnatten där skulpturerna som
kommer ur P-As händer kan ses. Paret har också utställning i Stockholm i sommar.
P-A och Annelie Sandström har på allvar etablerat sig som skapande konstnärer och
har en stor kundkrets.
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Ta Megalitvägen
på Konstnatten
Upplysta Megaliter i landskapet på Falbygden under Konstnatten
ger en suggestiv upplevelse och känsla. Monumentala minnesmärken
- över 5000 år gamla - som vittnar om ett folk och en svunnen kultur på Falbygden.
I Plantis i Falköping, Mönarp, Luttra, Vårkumla, Karleby, Tomten och på
Ekornavallen finns dessa forntida skulpturer upplysta i natten.
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Raija Alto, Galleri Mejeriet, skapar konst för
de minsta
Raija är den målande konstnären som av en
tillfällighet blev textilkonstnär. Textil har alltid
varit ett intresse men blev inte på allvar förrän hon hade gjort sin första dopklänning till
en bekant. Nu har hon en stor produktion av
dopklänningar med kunder över hela Europa.
Raija är en sprudlande människa med en stor
livsvilja. Kanske beror det på att hon varit
sjuksköterska i hela sitt liv och att hon nu som
pensionär får ägna sig på heltid åt sin passion
- konstärsskapet.
- Det är så spännande och så roligt, säger hon
. Nu kan jag gå ner till min ateljé precis när
jag vill och jag kan ägna den tid jag vill åt mitt
skapande.
Hunden som fortfarande är valp kräver i alla
fall tid av henne men Raija får inspiration på
sina promenader som hon sen omsätter i nya
kreationer.

- Kommer jag på något kan jag gå in i det så
att jag glömmer både tid och rum, säger hon
och berättar att maken ibland frågar vart hon
tagit vägen.
Dopklänningar och tillbehör till dessa har blivit en nisch för Raija. Hon är mycket insatt i
hur de olika religionerna vill ha sina dopkläder vilket gör henne till något av en expert
för de som söker hennes hjälp. TV 4 har också
konsulterat Raija inför barndopet på slottet.

I morgonprogrammet på TV 4 var Raija med
och sydde dopkläder och bistod med sina kunskaper.
Raija är kanske mer känd som konstnär runt
om i landet och ute i Europa än hon är på
hemmaplan. På Konstnatten har besökarn i
alla fall möjligheten att lära känna Raija både
som textilkonstnärinna och som målande
konstnär i hennes Atelje Mejeriet vid Hornborgasjön.
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Kersti Rågfelt Strandbe

ställer ut på Galleri Tinner

Det är nu 30 år sedan Kersti Rågfelt Strandberg började jobba heltid som
när, men det är först under de senaste 5 åren som hon säger, när någon fr
att ”jag är konstnär”. Hon menar att ordet konstnär förpliktigar. På något
måste man hitta sitt eget uttryck. Man ska kunna se att det här har Kersti

Akvarell och grafik
Genom åren har akvarell och grafik blivit hennes arbetssätt. Hennes akvare
ver snabbhet, stora penslar, mycket vatten och att utnyttja färgernas transp
Eftersom även grafikfärgerna är transparenta använder hon samma teknik.
att lägga färgerna i lager på lager uppstår nya färgnyanser och former. ”För
handlar det om att skapa en bildvärld som rymmer harmoni i form, färg, lju
har rikligt med fantasi. För betraktaren en invit till meditaion – ett andrum.
sorts poesi i bild.”
Collografi
Idag arbetar Kersti i en grafisk teknik som heter collografi. Här använder ma
pappkartong istället för kopparplåt. Genom att på olika sätt bearbeta karto
skapar man sin bild i kartongen. Kersti tycker tekniken är lekfull och sponta
samtidigt som den kräver noggrannhet och kontroll över hela processen frå
skiss, till skapandet av kartongplåtar och själva tryckningen.
För varje motiv gör Kersti flera uppsättningar kartongplåt, och inför varje tr
ning färgas de enskilda plåtarna in på nytt. Så även om man gör en upplaga
exemplar så blir varje blad unikt.
Blomformer
Blomformationer har blivit en del av hennes grafiska motivvärld. ”Först tän
att det är för banalt med blommor, men jag ser dem inte som blommor uta
som livet självt. Där blombladen bildar en bägare som man genom livet fyl
och att allt vilar på en tunn spröd stjälk.”
Det är dessa collografier som kommer att visas på Galleri Tinnert. Kersti avs
att hon just håller på med en riktigt stor bild som ska vara med. ”Den blir m
meter hög.”

En rolig detalj är att Kersti Rågfelt Strandberg ofta signerar sina arbeten me
liten kinesisk stämpel som en god vän i Taiwan hjälpte henne att beställa. Ö
betyder texten ”A tall lady gracefully shaped like a poem”. Tilläggas kan att
längd är 172 cm vilket i Taiwan betraktas som jättelångt.
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Vill ni se mer av Kersti Rågfelt Strandbergs konst så gå in
på www.svenskakonstnarer.se
Utställningen på Galleri Tinnert har vernissage 29 september och pågår t o m 13 oktober.
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30 000
besökte
utställnigen
i Kulturarena
Tomtens
Kalkbrott
2011
Var i världen mer
drar en konstutställning 30 000
besökare på
två dagar?
Väkommen du också på utställningen
”Sinnenas rum”
2012

Hjärtat i Gudhem - Gudhems Hjärta
Maria driver Café och loppis
Maria Wahlström driver sedan tre år café och
butik vid Gudhemsgården nära klosterkyrkan
och klosterruinen i Gudhem. Det är en välordnad butik med kuriosa. Vid infarten vid den
stora vägen mellan Falköping och Skara står
det stora skyltar om Loppis.
- Jag försökte först med att skriva vintage
men då kom det inte så många intresserade.
När jag ändrade till loppis så kom det genast
många besökare, säger Maria.
Loppis verkar vara i tiden eftersom just dessa
skyltar blir fler och fler i hela landet. Maria har
därför en idé om att arrangera en loppisrunda
på Falbygden, precis på samma sätt som med
konstrundorna.
Caféet har hon dels i butiken med plats för
gäster men i också i grannhuset där det finns
plats för en busslast turister.
På gården finns också Gudhems vandrarhem
som Maria sköter bokningarna och frukosten
för.
Det är ordning i Marias Loppis med en bra exponering av sakerna och en tydlig märkning.
Så är det också på hennes näthandelssida som

hon driver parallellt med cafeet och butiken.
Det blir också några arrangemang per år med
bakluckeloppis, Kulturvägens dag, Vårkonstrundan och Konstnatten.
Gudhems Hjärta fungerar i mångt och
mycket även som plats för turistinformation
för området

www.matokultur.se

Gudhems Hjärta är en välordnad butik med kuriosa och café.

Rocknight på
Inför Queenkonserten i Tomtens Kalkbrott så har kockarna på
Löfwings komponerat en Rock meny.
Boka gärna bord.
Öppettider:
Fredag 17/ 8 - 11.00-18.00
Lördag 18/8 - 11.00-18.00
Mer info - www.lofwings.se - 0500-491403
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55 000
besökte
Mekelsmäss skördefest på
Falbygen,
med
Konstnatten,
2011
Du är också
väkommen till
folkfesten
den 28 - 30
september
2012!

www.matokultur.se

Marie Haglund, Hälsocoach och Ann Catrine Andersson, Beröringspedagog är drivkrafter i den ekonomiska föreningen det Goda Livet i Falköping.

Det goda livet har många sidor och betyder
olika saker för många av oss, välbefinnandet
har många ansikten. För företagarna i nätverket ”Det Goda Livet” i Falköping handlar det
om friskvård - att må bra fysiskt och psykiskt.
Den ekonomiska föreningen startades 2010
av några kvinnliga företagare inom den alternativa terapeutiska changern - massage, homeopati, yoga, healing m.fl. Idén var att skapa
en gemensam plattform för företagandet för
att kunna hjälpas åt att utvecklas, kunna erbjuda kunderna mer och få en ekonomisk
nytta med gemensamma lokaler och gemensam marknadsföring. Därutöver hade de
idén om att med gemensamma lokaler skulle
de också få arbetskamrater. 2011 fick föreningen EU pengar i form av Leader - projekt,
för att forma sin verksamhet och realisera
verksamhetsidéer. I dag fungerar Det Goda
Livet som en paraplyorganisation för flera företag i gemensamma lokaler på Odengatan i
Falköping. Ett brett utbud av hälsoterapier
erbjuds som bland annat massageterapi, homeopati, kostrådgivning/levande föda, yoga,
regndroppsteknik med eteriska oljor, healing,
hypnos-djupavslappning m.m. Därtill erbjuder

Kvinnliga
företagares
resurser tas
tillvara i
nätverket ”Det
Goda Livet”
föreningen lokaler, workshops, föreläsningar
och produkter till försäljning i den gemensamma butiken som har öppet tre dagar i veckan.
Det Goda Livet samverkar också med besöksnäringsidkare för att erbjuda tjänster i paket
till turistande gäster.
Det Goda Livet medverkar på Konstnatten
med utställning av fyra konstnärer. Samtidigt
finns också möjlighet att bekanta sig med föreningens verksamhet och prata med någon av
terapeuterna över en kopp kaffe.

www.hyresbo.s
e
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Kalkbrott och kalkbruk
har fått en renässans på Falbygden
Efter succén med konstutställning och skapandet av Kulturarena Tomtens Kalkbrott, har kalkbrott och kalkbruk blivit en ”snackis” inte bara
på Falbygden utan också runt om i Västsverige. Konstnären och
entreprenören Göran Löfwing som kom med idén om en konstutställning som en hyllning till kalkarbetaren i Tomtens kalkbrott utanför
Falköping 2011, har skapat ett intresse för kalkbrottet som plats och
som möjlighet. Kalkbrotten i Västgötabergsområdet har annars i
stor utsträckning fallit i glömska och kalkugnarna förfaller. En
industrihistoria är på väg att gå i graven utan att kunskapen och
bilderna förs vidare. På Falbygden var kalkindustrin stor under
glansdagarna, det vittnar den broschyr om, som nyligen letats fram.
På en av bilderna, sannolikt från början av 1900 -talet, kan kalkugnarna räknas till 18 och då syns ändå inte alla. I den lilla
skriften om kalkbrottet anges att det lastades ut 1 676 järnvägsvagnar från Tomten, 1928. Det var 18 914 ton, vilket
sysselsatte ca 100 man det året. Så långt in på seklet ansågs
kalkindustrin ännu vara inne i ett experimentstadium där det
gällde att få fram produkter anpassade till marknaden.
Förutom till jordbruket som jordförbättringsmedel, började
också kalken säjas i säck till trädgårdsodling, desinfektion i
kreatursstallar och till murningsarbeten. Det året, 1928,
såldes 5000 säckar och förväntningen var att fördubbla
produktionen till året därpå.
Bränningen av kalken var ett arbets- och tidskrävande
arbete. I de stora ugnarna uppbyggda av kalkstensväggar,
lades först ett lager av finslagen skiffer och sedan ett
lager med kalksten och så varvades ugnen tills den var
full. I botten byggdes ett utrymme för vedbrand, där
det eldades några timmar tills skiffern fattade eld.
Efter en vecka var ugnsbränningen färdig och kalken
kunde lastas ur. Att packa en ugn och genomföra
bränningen tog ca en månad i anspråk.
Tomtens Kalkbruk var det största och hade en
omfattande verksamhet. En smalspårig järnväg
klarade transporterna i brottet och också leveransen till stambanan via Falköping.
Den stolta devisen i kalkbrottets logotype säger
att ”Tomtens kalk giver dubbel skörd” och det var
något av en revolution för jordbruket när kalken
kom. Kalken gav tvivelsutan mycket bättre
skördar. Förvånande är att företaget använde
en tomte i logotypen då namnet Tomten inte
alls har med tomten att göra.
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Nu har Tomtens kalkbruk eller rättare sagt - brottet - fått en nyanvändning. Dels har PR Slamsugning platsen som upplag och för kompostering och dels har brottet blivit skådeplatsen för kulturevenemang. 2011
arrangerades en konstutställning i vad som numera kallas Kulturarena
Tomtens Kalkbrott. 2012 får den en efterföljare under årets Konstnatt
och dessutom blir det en konsert i augusti. De mäktiga
kalkväggarna som kalkarbetarna lämnade,
		
utgör fantastiska förstärkare för både ljud
och konst.

sponsor för Kulturarena Tomtens Kalkbrott
Fagerhult med säte i Habo - ett av Europas största belysningsföretag
med verksamhet i många länder - sponsrar Kulturarena Tomtens Kalkbrott med belysning och belysningsexpertis. Det var ett positivt gensvar
vid första kontakten.
Bertil Svensson, grundaren till företaget, hade ett genuint intresse för
konst och en mycket klar uppfattning om att konst och belysning hör
intimt ihop. Hans intention finns kvar i företaget så för Fagerhult var

kalkbrottet och konstutställningen där en utmaning av rätt sort och
den bästa tänkbara sammarbetspartnern för den planerade konstutställningen i kalkbrottet.
Med lampor av olika sort och funktion kom Fagerhults belysningsexpert till kalkbrottet en augustikväll och en funktionell belysning testades fram. Därefter kunde all belysning köpas in tack vare en mycket god
sponsring från företaget.
Om betydelsen av rätt belysning på konstverk säger företaget lite
skämtsamt att ”vi kan förstöra vilken konstnär som helst”.
Grundaren Bertil Svensson var genuint intresserad av både konst och
ljussättning och tog initiativet till ljushögskolan i Jönköping där ljusdesigners och ljussättare utbildas och där det bedrivs forskning i belysning. Bertil Svensson bildade också en stiftelse som varje år utser årets
ljussättare och bidrar med pengar till forskning och utbildning på belysningsområdet. Nu är det hans tre döttrar som driver stiftelsen.
Fagerhults är ett av de tre största belysningsföretagen i Europa och har
2000 anställda och omsätter tre miljarder årligen. Huvudkontoret ligger kvar i Habo där företaget startades. De är idag stora på belysning
av utomhusmiljöer där ledbelysning får en mer framträdande roll. Den
nya infarten till Göteborg är belyst med ledbelysning av Fagerhuts belysningsexperter.
Med energisnål belysning som ledtekniken är så har det revolutionerat belysningsbranchen. I dag kan man få mycket mer belysning för en
bråkdel av den energiåtgång som gick åt tidigare.

Sponsor för Kulturarena
Tomtens Kalkbrott har
rötter i Kavlås Kalkbrott
Karl-Johan Blank, delägare och koncernchef
i Jula AB som varit med och byggt upp
företaget fick förfrågan av sin vän Göran
Löfwing att sponsra Tomtens Kalkbrotts
konst/kulturarena. Karl-Johan som har ett
stort konstintresse tyckte att detta kunde vara
intressant om det fanns en äkta koppling och
kunde göras på rätt sätt med kultur/konstprägel.
Karl-Johan drog sig till minnes ett samtal med
sin farfar från Hjo där denne pratade om att
hans farfar bodde i Dimbo/Ekedalen utanför
Tidaholm och var förman på ett kalkbrott.
Karl-Johan släktforskade lite i ämnet och
fann att hans farfarsfarfar Anders Fredrik
Blank jobbade på Kavlås kalkbruk i Övertorp
Ekedalen i hela 47 år mellan åren 18781925. Det framkom även att Anders Fredrik
var soldat och fjärdingsman. Det var en hård
arbetsmiljö på kalkbruket men Anders Fredrik
blev hela 94 år gammal.

Karl-Johan Blank i Ekedalen med det stora Kavlåskalkbrottet bakom sig.
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Så här funkar det i Kulturare
Res med buss från Falköping
Stenstorpsbuss kör till Queenkonserten
från Falköping.

För turlista och bokning, se:

www.stenstorpsbuss.se

Platsen
Kulturarena Tomtens Kalbrott ligger ca 8
km norr om Falköping och en kilometer
från Torbjörntorps samhälle. För att komma dit kör från väg 46 (Falköping - Skövde)
mot Tobjörntorp/Gudhem/Broddetorp. I
Torbjörtorps samhälle kör mot Broddetorp/Hornborgasjön. Efter ca 1 km (första
vägen till höger) kör höger där det står tre
flaggor och skyltning ”Kulturarena Tomtens
Kalkbrott”. För vägbeskrivning på Eniro,
skriv in Tomtens Kalkbruk.
Platsen är det största kalkbrottet i området. Det är stort och har kalkväggar på upp
mot 9 meter. Det finns ingen fast byggnation utan varje event byggs upp för det tillfället. Kalkbrottet är en naturpark.
Det finns inga sittplatser så ta med dig något att sitta på för din picknik i en fantastisk miljö och för konserten.
Faciliteter
Toaletter finns i området.
Mat och kaffe kommer att finnas att köpa i
serveringstältet.
Öl och vin.

50Dan och Tina Strängby
Foto:

Parkering
Det är väl försörjt för parkering men på vägen till kalkbrottet kan det bildas köer så ta
det lugnt och följ parkeringsvakterna anvisningar. Parkeringen är avgiftsfri. Bor du nära
så ta gärna cykel. Det är cykelavstånd från
Falköping. Samåk!!
Tider
Arenan öppnar 17.00
Förbandet Löfwings penslar börjar 18.30
Konserten börjar 20.00. Ca 2,5 timmar lång
med paus.
Mat och fika kan köpas med betalkort

Biljetter
Biljetter förköps på Motell Ålleberg,
ICA PAs och Nordes Bokhandel,
samtliga i Falköping. I övrigt går det
att köpa biljetter på www.ticnet.se.
Biljetternas streckkod avläses vid entrén.

Res med buss från
Falköping
Stenstorpsbuss kör till
Queenkonserten
från Falköping.
För turlista och bokning, se:
www.stenstorpsbuss.se

ena Tomtens Kalkbrott 2012
Platsen
Under Konstnatten är arenan upplyst av marchaller och belysningen som är på konstverken.
Inträde
Under årets konstutställning i kalkbrottet är
det inträde på 60:-/pers. Ficklampa ingår
Barn och undomar under 12 år går in gratis.

Med uppvisande av Julakort är inträdet 40:-/pers
Inträdet kan betalas med betalkort

Öppettider
Fredag 28 september 18.00 - 01.00
Lördag 29 september 18.00 - 01.00
Söndag 30 september 18.00 - 22.00

Faciliteter
Toaletter finns i området.
Ingen servering sker.
Parkering
Det är väl försörjt för parkering men på vägen till kalkbrottet kan det bildas köer så ta
det lugnt och följ parkeringsvakternas

Är du rörelsehindrad så säg till p-vakten.
Har du giltigt tillstånd för att parkera på
handikappsparkering finns det plats nära
entrén.

Foto: Dan och Tina Strängby
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Ny Queenhyllning signerad Erik Rynefors
Historisk rockkonsert i Kulturarena
Tomtens kalkbrott.
Den Karlstadbaserade produktionen Night of
Queen som turnérat runt i Sverige under fyra
år och fått såväl pressrosor som fyllda konserthus med entusiastisk publik i alla åldrar,
kommer till Kulturarena Tomtens Kalkbrott
med en helt ny produktion.
Besöket i Falköping blir första turnéstoppet efter premiärdagarna 9-11 aug på Scalateatern
i Karlstad.

i akt ett lyfta fram musikaliska pärlor från de
första albumen med titelspåret Keep Yourself
Alive från första skivan som given start.
- Vad får vi höra?
Av sammanlagt 27 låtar så är hälften nya sedan ursprungsversionen av A Night At The
Opera. Ett tips inför besöket är att lyssna på
" The Marsch Of The Black Queen" från Queen 2.

Vi spelade två år i Dalhalla inför 3500 /3800 i
publiken. Jag hade kollat väderrapporter varje
dag och oroat mig. Det regnade båda kvällarna - Vi gav järnet - publiken märkte knappt
regnet!
Min devis blir därför. Det blir väder - Ha rätt
kläder!

Vid en träff med den konstnärlige ledaren och
arrangören Erik Rynefors, berättade han att
det var möjligheten att vara med och skapa
historia i en unik miljö, som avgjorde att ta
steget att avsluta A Night At The Opera och
skapa den nya föreställningen Keep Yourself
Alive.

Går den att göra live?
Det är en berättigad fråga - Vi kommer att försöka! Vidare tycker jag du skall lyssna på Sheer Heart Attack från 1974. Vi spelar hela sid A!

- Slutligen, om nu inte vädret är viktigast. Vad
önskar du dig?

- Hur ser upplägget ut?
Johan Boding - "King of Queen" regerar åter
på scenen uppbackad av 5 musiker i Night Of
Queen Band & 8 sångare i Night Of Queen
Choir. Musikupplevelsen förstärks genom effektfull ljusdesign av Jakob Larsson.
Idé och repertoar till uppföljaren har funnits i
datorn i ett par år och utgångspunkten är att
förstärka rockupplevelsen. Att om möjligt utveckla "Sound alike Queen" ytterligare och att

Den är inte med i ordinarie program men om
publiken vill ha mer så finns kanske chansen...

- Hitkavalkad med 15 låtar utlovas efter paus.
Många frågar efter Barcelona. Får vi höra den?

- Något mer om upplägget för kvällen?
Jag hoppas att besökarna gör en helkväll där
man kommer tidigt och inte har bråttom hem.
Förbandet Prognos - Löfwings penslar blir en
upplevelse där Göran Löfwing målar en stor
tavla inspirerad av musik under en timma.

Besöksnäringsutveckoling i Falköping
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- Många hoppas naturligtvis på bra väder. Hur
tänker du?

Jag hoppas att vårt besök i kalkbrottet skall
vara något besökarna har att se fram mot. Att
Keep Yourself Alive ger en oförglömlig upplevelse under kvällen som bidrar till att prata
om i framtiden.
Vill ni veta mer om Keep Yourself Alive så besök www.nightofqueen.se
Vill du få mer information inför ditt besök 1718 aug så besök
www.falkoping.nu

Kulturarena Tomtens Kalkbrott, Falköping
Fre 17 & Lör 18 augusti 20.00
Biljetter: Shell-Motell Ålleberg, ICA Kvantum PA:s, Bokia-Norders Bokhandel,
www.nightofqueen.se & ticnet.se
FOTO: Emil Jonsson

Rocknight på
Inför Queenkonserten i Tomtens Kalkbrott så har kockarna på
Löfwings komponerat en Rock meny.
Boka gärna bord.
Öppettider:
Fredag 17/ 8 - 11.00-18.00
Lördag 18/8 - 11.00-18.00
Mer info - www.lofwings.se - 0500-491403
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Ekehagens forntidsby
arkeologi för alla
åldrar - upplevelser
för alla sinnen
Mellan Ulricehamn och Falköping finns
en av Nordens största forntidsbyar. Varje
år besöks den av ca 10 000 skolbarn från
hela västra Sverige. Alla barnen har provat
hantverk, lagat mat, träffat djur, sett på fällor
och inte minst gjort en resa genom tiotusen
år. Ekehagen är ett bevis på att vetenskap
och historia kan vara allt annat än stelt och
tråkigt.
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Under sommaren kan även Du ta del av vår
gemensamma historia och träffa museernas
skelett i levande livet och ta klivet in i den
levande forntiden. Varje dag finns guidningar,
bågskytte och hantverk. I parken finns
kossor, får, grisar och vildsvin. Du kan även se
utställningen om Hallonflickan. Alla onsdagar
sätts barnen i centrum genom teman som
äventyrsguidning, forntida jakt och fiske,
ansiktsmålning eller smyckestillverkning.
Nypremiär för arkeologiskolan
I juni kan barn bli ”riktiga” arkeologer och får
gräva upp föremål ur jorden. Till skillnad från
en riktig arkeolog får barnen behålla någonting
av det de hittat. Under premiärdagen kan
man dessutom ta med egna fynd från
trädgårdslandet
eller
skrivbordslådan.
Ekehagens kunniga arkeologer berättar mer
om föremålen.
Vikingarna kommer
I juli blir det uppvisningsstrider, yxkastning,
spjutkastning och bågskytte men även kirurgi
och läkande salvor. Alla får prova att hugga
med riktiga svärd mot vikingarnas sköldar.
För barn finns en stuntskola där man lär sig
hur man kan ramla och slåss som på film. På
guidningarna jämförs forntidens skräck och
oroshärdar med dem vi har i vår tid.
Sveriges största stenåldersvecka
Helgen efter sjuder stenåldern av liv! Från
morgon till kväll finns mängder av hantverk att
prova på. I parken förevisar några av Sveriges
främsta experter sina kunskaper i exempelvis
flintslagning och keramik. Besökare kan också
hjälpa till att bygga en gånggrift!
Järnåldersfest
Sista helgen i juli kan du vara med och försöka
göra järn av jord tillsammans med ledande
experter. Du får prova på textilhantverk,
kan lyssna på tidstypisk musik eller få en
riktig frisyr. Arkeolog Daniel Serra från Lunds
universitet som forskar om forntida mat och
givit ut en vikingatida kokbok föreläser och gör
vetenskapliga experiment med matlagning.
Eldfest
Veckan efter den stora konstnatten och som ett
bevis på att mörkret har kommit går eldfesten
av stapeln. På en mystisk sagovandring genom
mörkret med facklor som enda sällskap får
du träffa märkliga varelser från mytologin.
Vandringen avslutas med en god måltid i
eldens sken.

2012 - Jubileumsår - Gustaf Daléns
nobelpris 100 år.
Det är i år 100 år sedan Gustaf Dalén mottog
sitt välförtjänta nobelpris i fysik för sina
uppfinningar som i första hand gagnade
fyrtekniken. Men den uppfinningsrike
västgöten hade redan tidigt visat prov på
förmågan till tekniska lösningar.

samverkade, gjorde att man nu kunde spara
hela 94 % av gasen jämfört med tidigare då
man hade fast sken.

Senare kom i ”System Dalén” även
gasblandaren 1909 som kombinerades med
glödnätsbytaren 1916.

Gustaf Dalén föddes på Skräddaregården i
Stenstorp den 30 november 1869. Han var
fadern behjälplig med lantbruket, men ägnade
sig också åt egen fröhandel och drev senare
ett mejeri. Med den egna konstruktionen av
en fettprovare med vilken mjölkens fetthalt
kunde mätas, insåg Dalén att det var teknikens
landvinningar som hägrade.
Efter framgångsrika studier på Chalmers i
Göteborg och Polytechnicum i Zürich kom
Gustaf Dalén snart i kontakt med den gas som
skulle leda honom till åtskilliga framgångar.
Gaslampor, gasverk för belysning bl.a. ledde
till en anställning i det nystartade AGA .
I början av 1900-talet hade man börjat
använda acetylenet i fyrarna. Man lät gasen
brinna med konstant låga. Det blev både
kostsamt och arbetskrävande. Tankar kom då
på att låta lågan brinna med korta intervall
i stället. Gasen skulle ju då räcka mycket
längre, och dessutom skulle man kunna ge
varje fyr sin egen karaktär. Det var just detta
som Gustaf Dalén lyckades lösa när han 1905
presenterade sitt första steg, klippapparaten,
i det som kom att bli ”System Dalén” med
ytterligare tre steg efter hand. Genom klippapparaten räckte en liter gas till ca 10.000
ljusblinkar.
1906 kom sedan den berömda AGA-massan,
som gjorde hanteringen av gasen säker. Det
tredje steget, och kanske det smartaste,
var solventilen som kom 1907. Genom att
utnyttja ljusenergin bröts gastillförseln till
klippapparaten under den ljusa tiden på
dygnet, och ännu mer gas kunde sparas.
Klippapparaten och solventilen, som

Men det var för konstruktionerna klippapparaten och solventilen som Gustaf
Dalén tilldelades nobelpriset i fysik 1912.
Nobelprismotiveringen löd: ” För sina uppfinningar av självverkande regulatorer
att i kombination med gasaccumulatorer
användas till belysning av fyrar och bojar.”
Tyvärr kunde Gustaf inte själv närvara vid den
högtidliga prisceremonin då han i slutet av
september samma år svårt skadades vid en
explosion under experiment med gasflaskor.
Olyckan blev ödesdiger – Gustaf Dalén blev
blind. Han som nu skapat ett liv i ljus för så
många, fick själv leva ett liv i mörker.
Trots denna svåra motgång återfick Gustaf
Dalén snart glädjen och ännu fler produkter
kom att konstrueras. Av dessa är nog AGAspisen från 1929 mest känd, men även
sjukvården kom att använda sig av Daléns
uppfinningar.
Gustaf Dalén blev inte bara känd för sina
uppfinningar utan fick också erkännande för
sin roll som företagsledare. Han var mycket
mån om sina anställda, vilket gjorde honom
oerhört uppskattad som chef.

Om detta och mycket annat som följde i
spåren av Gustaf Daléns uppfinningar kan
du ta del av genom att besöka Dalénmuseet
i Stenstorp.

Kulturnatta
i Vara Småstad

7 september

För mer information besök www.vastgotalandet.se

Skördemarknad
i Vara Småstad

6 oktober
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SKÖRDE & KULTURFEST SKÖVDE OCH SJÖN ÖSTEN
29-30 september lördag kl 11 – 22 söndag 11 – 17
om inte annat anges *
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Händer kring sjön Östen
6. Läderverkstan och Bennys Trädgårds-Järnväg
Här kan man beskåda en av Sveriges största privata
Tärdgårds-Järnväg i skala 1:22,5 under uppbyggnad
i ett alplandskap med höga berg och djupa dalar
samt grönskande natur med porlande vatten. Under
lördagskvällen blir det en extra upplevelse med
belysning i vagnar, hus, och gatlyktor. I verkstan kan
man köpa hantverksmässigt tillverkade produkter
såsom trätofflor, handskar i älgskinn, väskor i olika
modeller, bälten m.m.
Kerstin Hallenberg visar och säljer handmålat glas
och porslin
Tfn: 070-575 95 39, 073-036 21 81
E-mail: tidan@iname.com
13. Horns Bygdegård
Öppettider lördag kl. 11-22 och söndag kl. 11-17.
Fotoutställning av Peter Asp och Rikard Iansson.
Filmvisning från bygden (se information och tider på
hemsidan). Servering med skördesoppa med hembakt bröd. Flera utställare såsom smycken, hantverk mm
Se utförligt program på:
www.hornsbygdegard.se
Tfn: 070-250 15 92
Välkommen!

son – smycke i silver, ull och nysilverbestik; Anita
Larsson – målning på korg/trä, broderier; Åsa
Järnberg – Avera – Dr.Melumads hud-hälsa –makeup produkter; Kristina Nilsson – stickat – sockar,
vantar m.m
Inger Persson – stickade barntröjor
May-Britt Thagesson – betonghantverk
Sivans Osthandel - lagrade ostar m.m.
Servering med hembakat.
Hällbrödsbakning dagtid, veterantraktorer. Lördag: Kl. 17 – 20 Grillning. Kl. 20.00 berättar Flemming Mouritsen spökhistorier vid elden (frivillig
entré). Belyst trädgård och marschaller. Söndag:
Kl. 8 – 10 start enmilavandring, Häst och vagn kl.
14 – 16
Tfn: 073-424 52 41, 0500-44 12 48
GPS kod: 13 53’18”öster 58 30’ 51” norr
16. Binnebergs Tingshus
Konstutställning av Group 51
Carla Karlsson – foto, måleri,
Ingrid Tengelin – olja, akvarell, grafik,
Marie Yderland – keramik, måleri. Barnaktiviteter:
Vik din egen fröpåse enligt Linné. Kaffeservering.
www.binneberg.se
Tfn: 0734 214271

14. Källåsens Blomster och Trädgård
Gårdsbutik med vanliga och ovanliga krukväxter,
blommor efter säsong. Arrangemang, binderier,
kransar, presenter och kort. Vi anordnar även kurser.

18. Ateljé Lilla My, Tidavad
Öppen Ateljé med unik keramik, bränd med levande låga, glas m.m. Ljusfest på lördag kväll med
grillning.
Tfn: 0501-321 25
www.mayannejoslin.se

Utställare:
Prästakvarna Gårdsbutik – lammskinn, honung,
grönsaker; Västgöta Lamm – lamkorvar av olika slag;
Elinors Landhandel – saft, sylt, musli, grönsaker;
Ormebackens Gårdshandel – grönsaker, rotfrukter;
Siv Vedeskog – pyntekuddar av gammalt och nytt;
Peters Hemslöjd – trähanverk; Annelie Petter-

19. Butik Drängstugan
Öppen lördag kl. 11-22 och söndag kl. 11-17. Livsstilsbutik i fransk lantstil med antikt, inredning och
kläder.
Vår andra butik Butik Ladugården är öppen med
loppis, gamla möbler, byggnadsvårdsmaterial och
kuriosa. Utställare:”Lanthandel i ladan” med bla
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inlagd gurka, chutney, sylt, lingon, Lenas karameller och Backgårdens honung. Rolands handgjorda
fågelholkar och havrekärvar. Biörnmossekvastar,
Else-Britt Brandkvist visar hantverket på plats.
Försäljning av gammaldags frön och perenna växter. Mormors kaffestuga är öppen med hembakat.
Visning av gårdens Brahmahöns och kycklingar.
Lördag kväll kl. 20.00 lägereld med korvgrillning
och gitarrspel. Välkommen till oss i Norra Bossgården Horn!
www.butikdrangstugan.se
www.butikdrangstugan.blogspot.com
Tfn: 070-250 15 92
20. Rörs Bygdegårdsförening *
Utställning och försäljnng av 75 olika sorters
pumpor, majs, nysaltad gurka, havtorns produkter, honung, pumpabröd, lavabröd, hemlagad mat
och kaffebröd. I hantverksväg finns halmslöjd. Vi
serverar hemlagad skördesoppa med bröd och till
efterrätt kalvdans. Öppet: Lördag
kl. 11-21 och söndag kl. 11-17
Tfn: 0500-44 21 15
www.rorsbygdegard.se
22. Logården Odensåker
Odensåkers hembygdsförening bjuder in till
gemytlig och varm stämning. Upplev en höst och
skördesmyckad omgivning. Ta del av sång och
musik, kaffe med hembakat kaffebröd, möten och
samtal vid en värmande brasa. Upplev en naturskön kulturbygd i skördetid. För ett mer detaljerat
program se vidare info i dagspress och på vår
hemsida.
Tfn: 0500-44 20 96
www.hembygd.se/odensaker

26. Butik Östergården
Butik med dansk/fransk lantstil,
med stort utbud av inredning, kläder, antikt och
trädgård.
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Det serveras god kräftsoppa med hembakat bröd
under dagarna.
Café Magasinet är öppet med hembakad som rödbetskaka, morotskaka,
pajer och bullar.
På lördag kväll mellan 19-22 tänder vi grillen och grillar fläskfilé
och korv samt Grekisk sallad till för ett bra pris!
Håkan Nyström underhåller med sång och musik
lördag 19-22
Vi tänder upp med levande ljus runt hela gården på
lördag kväll.
Utställare:
Ywonne´s Läckerheter
Hemgjord Senap, marmelader, chutney, salsa, delikatess inläggningar
av gurka och squash, dressingar mm
Bisysslan
Honung i alla dess former och smaker, visar även ett
bisamhälle live.
Twinkle Twins
Vackra handgjorda smycken och väskor i zpagetti
garn.
Gastronomi Leverantören
Ifrån Gastronomi leverantören kan du i helgen provsmaka delikatesser
från olika delar av världen, som tex. Chips, choklad,
drycker, kakor, bröd mm.
Loppis/Bruksföremål
Det blir loppis på gården med Agneta Wallgren
Och ev. flera OBS! Endast lördagen
Björkhagens Massage & Behandlingar
Här kan du prova och köpa de underbara Aloe vera
produkterna.
Varmt välkommen till oss på Östergården
www.butikostergarden.se
www.butikostergarden.se
Tfn: 0500-44 06 28, 073-656 27 28

man Lars-Olof Ejstes. Kl. 19.00.

Händer i Tidan

Marschaller genom samhället
7. Tidan Parken *
OBS! Endast lördag. Marknad och diverse aktiviteter.
Spökpromenad mellan kl. 20-22. Sagostund i böckernas hus kl.19.00. Grillat och soppa serveras.
7. Österbergs Konditori
Vi serverar våra goda räksmörgåsar samt skördefestfika.
Tfn: 0500-47 00 47
7. 8:ans loppis Tidan
En loppis med det lilla extra
Tfn: 070-486 32 56
7. Vads kyrka *
OBS! Endast lördag. Musikgudstjänst med riksspel-

Händer i Skövde centrum
40. Skövde Kulturhus *
Program:
Stadsteatern: Musikalen THE WIZ
Arrangör: RevyMakarna
Lördag kl. 18.00, söndag kl. 17.00
Stadsbiblioteket: Öppet: Lördag kl. 10-15, söndag
kl. 12-16
40. Skövde Stadsmuseum *
Utställningen ”Upptäck Skövde stad” har öppet
lördag kl. 12-16
För mer info om konstutställningar se vår hemsida
www.skovde.se/kultur
40. Skövde City *
Billinge marknad:
Lokalproducerad mat och hantverk från närområdet
finns till försäljning på Hertig Johans Torg. Öppet
lördag kl. 10- 14.
Butiker: Commerce och ytterligare ett antal butiker i
Skövde City har öppet 29/9 kl. 10-16, 30/9 kl. 12-17.
Restauranger och caféer:
Det finns ett brett utbud av caféer och restauranger
för alla smakriktningar i Skövde City.
Öppettider och mer information
www.skovdecity.se

Välkomna till Lantlivet.se på Stora Backgården ÖM I
Skövde
Njut av den lantliga miljön tillsammans med gårdens
djur.
Utställning i foto och målning av Emma Larsson
Frost, Emma Hante, Sara Annala och Tilda Gustavsson
På söndagen får vi besök av Axevalla Travskola.
Fika och korv.
Öppet lördag.kl.11-18 Söndag kl.10-14
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På Falbygden finns alltid något att göra! Mellan Mekelsmäss och
midvintersolståndet kan man besöka alla trevliga julmarknader, utställningar och gårdsbutiker för att handla lokala hantverksprodukter till
julklappar eller lokal mat till julbordet. På Falbygden hittar du aktiviteter
från skördefest fram till jul.

Välkomna till Julmäss!
www.matokultur.se
www.falkoping.nu
JULBORD

Julbord 395 kr •

Jullunch 175 kr

Fullständiga rättigheter

TEL
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0515-43 200

Kurhotell • Konferens • Spa

E-POST

info@kurortenmosseberg.se www.kurortenmosseberg.se
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