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Slalombacken lyser fortfarande vit
när tranorna hörs ropa på Falbygden
Det är lika magiskt varje år. Vinter-säsongen i slalombacken på Mösseberg i
Falköping, sjunger på sista versen och
skidturisterna utnyttjar vårvinterns
kanske sista möjlighet, samtidigt som
de vårälskande ”tranturisterna” och
tranorna angör bygden.
Skidsäsongen på Mösseberg har varit
god. Med det kalla källvattnet som
sipprar ut i kalklagren i berget skapas
snö av de uppställda kanonerna tidigt
på säsongen. Med ett tjockt och rejält
lager snö, dröjer det innan spår och backe åter har barmark.
Det händer inte så sällan att påsken har möjligheter både
för skidåkare och transkådaren.
Har tranorna anlänt så vet vi att våren har kommit även
om det blir något bakslag innan värmen och grönskan
kommer på allvar. Med tranorna anländer också
omkring 150 000 besökare som vill uppleva skådespelet vid Hornborgasjön. Att se alla tranor som letar
mat och trumpetande dansar med sin partner på gärdena i
södra delen av sjön, är ett sällsamt skådespel som tänder ett hopp om
ljusare och varmare tider.
Bygden lever upp med tranorna, mat och fikaställen slår upp sina portar liksom hantverksmässan i Broddetorp och Konstrundan Påsk. Det finns en rad trevliga besök att göra som ger
guldkant åt vårbesöket i tranmarkerna. Vacker natur, god mat och högkvalitativ konst, det är
Falbygden. Lokal mat och lokal kultur är vi bra på.
Välkomna!!

VÅRMAGASINET
Omslagsibilden vårvackra tulpaner
lokalt producerade på
Falbygden och Karleby
Handelsträdgård.

Vårmagasinet 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 10 000 ex hos Svärd och Söner tryckeri
i Falköping.
Årgång 10
Falbygdens Mat och Kultur ger ut två publikationer per år. Vårmagasinet och Skördefestmagasinet.
För annonsering kontakta
Gerth Bragnå, gerth@bragna.se.
Övrig information:

www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.falkoping.nu
www.vastsverige.com

Besökare i tranmarkerna!

Välkomna in till oss i vår goa värme!
I Bjurums gamla skola (vid kyrkan)
finner Du oss som säljer kaffe med
hembakade bullar, smörgåsar, varmkorv
och annat gott.
Vi säljer också konsthantverk, kort,
tranplanscher, böcker m. m.
Bild: Gösta Eriksson

Fotoutställning

naturbilder
av

Öppet:
14/3-24/3:
må-fr kl 11-19 och lö-sö kl 09-19
25/3-21/4:
alla dagar öppet kl 09-19
(annan tid enl. ök. 070-66 33 471)

Du kan nu betala med kort hos oss!

Johan Mårtensson
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Adress: Bjurums 1700-talsskola,
52194 Falköping,
Tfn 0515-72 70 71 (15/3-22/4),
www.gudhemsbygden.se
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29 - 31 mars
Tranan har på många platser setts som ett viktigt vårtecken och under antiken menade man
att tranans trumpetande på våren var en signal till jordbrukarna att börja plöja åkrarna. I norra
Europa har tranan setts som bringare av ljuset om våren.

Anneli Nyman
Broddetorp

I Norden finns det många traditioner kring tranans ankomst, bland annat att man inte längre
fick tända ljus om kvällen och på vissa platser innebar den att man efter detta skulle få ett
extra mål mat mellan middag och kvällsmat.

0500-49 10 69
076-104 55 75

På många platser firades på våren trandagen som också kallades ljusdagen och som på vissa
håll sammanföll med vårfrudagen. Trandagen inträffade vid olika tidpunkter på olika platser,
bland annat 15 mars i Danmark, vårdagjämningen 21 mars i Småland och 12 mars i Kumla
i Västmanland. På vissa hålla ansågs det viktigt att jaga barnen, och i vissa fall tjänstefolket,
tidigt i säng denna ”tranedag” medan det på andra håll istället var en festdag för barnen.

”

På vissa håll klädde man ut sig
till trana och lekte speciella lekar.
En annan tradition var att skriva
”tranebrev” till varandra som man
lämnade i hemlighet.

”

I Kalmartrakten firas tranedagen fortfarande den 25 mars varje år, då barnen får så kallat
trangodis.
I Broddetorp firar vi tranans återkomst med Tranrikemässan, som för oss tillsammans med
tranornas sång och dans, blivit symbol för att våren äntligen är här.
Varmt välkomna till Tranrikemässan i Broddetorp
Karola & Håkan
070-662 88 04
www.tranrikemassan.se

Stjernhantverk.com

Verktyg för vedhantering
Frank Eickhoff
Falköpingsvägen 12 a
521 98 Broddetorp
076-7640244

Textilt hantverk
Ulla Häggstam
Djurgårdsvägen 15 g
532 36 Skara
070 292 42 74
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Njut av ÄKTA KURORTLIV

SÖNDAGSBRUNCH
Vi fortsätter med vår populära söndagsbrunch
varje söndag kl. 11.30-15.00!
Pris: 185 kr

LUNCHBUFFÉ
Njut av våra lunchbuffér som
serveras dagligen kl. 12.00-14.30
Pris: 125 kr (helg 185 kr)

Vecka 25-32

S OM M A R E R BJ U DA N DE
Övernattning i dubbelrum,
från 395 kr per person
inkl. frukostbuffé och SPA entré.
Boka ditt boende hos oss idag.
Varmt välkommen!

Brett utbud
på konstrundan
under
påskhelgen på
Falbygden
Påskhelgen är starpunkten för en ny säsong mat och kultur på
Falbygden. Mellan påsk och Mekelsmäss eller mellan vårdagjämning och höstdagjämning, sjuder det av aktivitet hos alla lokala
konstnärer och matkreatörer. Under påsken visas ett rikt utbud av
konst och hantverk tillsammans med god mat och högkvalitativt
mathantverk.
Vårsalongerna Bildkällaren i Falköping och Östra Tunhems församlingshem är klassiker liksom de yrkesverksamma konstnärernas
Öppna Ateljéer. Östra Tunhems församlingshem ligger granne med
knäckebrödsbageriet och gårdsbutiken Knäck och Bräck. Vårsalongen drivs av Gudhemsbygdens Hembygdsförening och konstutställningen är öppen för konstnärer som har en förankring i Gudhemsbygden. Vårsalongen har en lång tradition och är ett populärt inslag
i konstrundan. Öppna Ateljéer är sex yrkesverksamma konstnärer
som öppnar sina ateljeer och har gjort så i mer än femton år och
utgör också den, tradition på bygden. Tillsammans utgör de 6 av
42 möjliga besöksplatser för Konstrundan Påsk, i området Skara Falköping - Tidaholm. Kombinationerna är många och visar på ett
stort utbud av människors kreativitet.
Löfwings Ateljé med Göran Löfwings naturmåleri och en kaffekoppsutställning, har också ett Konstcafé som inte bara erbjuder
kavalitetskaffe med dopp utan är också en av områdets topprestauranger.
Familjen Holgersson, Ateljé Grodan i Bjällum, granne med
Ateljé Broddetorparn som kombinerar sitt konstnärsskap med
ett lanthandelsmuseum och Ateljé Holgers i Norra Lundby som
erbjuder café i en mycket trivsam miljö, är tre Holgerssonbesök
som ger goda upplevelser och i regel en och annan berättelse eller
god historia. Ett fjärde Holgerssonbesök kan göras på Falbygdens
Ost i Falköping där Katarina Holgersson ställer ut olja, akryl och
akvarell. Här går det också att avnjuta en ostbuffé och få en stunds
shopping i ostbutiken.
Knäck & Bräck i Östra Tunhem, knäckebrödsbageri med det bästa
Forts. nästa sida

Kurhotell • Konferens • Spa

Mössebergsparken, Falköping 0515-43 200
info@kurortenmosseberg.se www.kurortenmosseberg.se
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av mathantverk, använder också sin gårdsbutik för fotoutställning. Gårdsbutiken i sig är
värt ett besök och naturligtvis varorna som finns att köpa i butiken är mer än värt ett besök.
Tre goda anledningar att åka till Östra Tunhem och en fjärde anledning ligger granne med
gårdsbutiken - vårsalongen i församlingshemmet.

Raija Aaltos dop och
namngivningskläder röner
stort intressen nationellt
och intrenationellt. Med
deltagande i TV 4 inför
prinsessan Estelles dop
uppmärksammades Raija
kreationer. Det har lett till
flera uppmärksammade
utställningar i världen.
Under konstrundan Påsk
finns möjligheten att se
hennes kreationer i hennes egna ateljé strax norr
om Broddetorp.

Det har nu gått över 10 år sedan Per-Olof Netterblad senast
ställde ut på Galleri Tinnert. Nu är han åter här, denne bildkonstnär, grafiker, tecknare och akvarellist
Per-Olof föddes 1949 i Mölndal och är numera bosatt i Göteborg sedan många år. Under hela sin uppväxt tecknade och
målade han i olja. Han tar några korrespondenskurser, som
NKI och Famous Artistes School men gör inga allvarliga försök att komma in på någon konstskola, förrän han började
närma sig 30 års-åldern, då han börjar på KV, Konstskola för
Bert Ställvik och Ingemar Petterson m fl. Efter detta blir det
grafikstudier på Hovedskous i två år. Under studietiden gör
han reportageteckningar för GT.
På 1980-talet börjar Per-Olof måla akvarell och det är som
akvarellist han blivit mest uppmärksammad.

Påskkonstrundan har en bredd och ett utbud som passar många smakriktningar och intressen. Byggnadsvård, återbruk och alpackahantverk i Ugglum, Raja Aaltos dop och namngivningskläder på Galleri Mejeriet i Bolum och mer textil konst hos Karin Hurtig, Ateljé
Bergaknuten på Hellidsberget i Tidaholm. Karin har varit representerad på den nyligen
avslutade mässan Furniture Fair i Stockholm och tidigare ställ ut på Milanomässan i Italien.
För den som vill kombinera mat och utställningsrunda så går det alldeles utmärkt, med flera
goda alternativ att välja på. Löfwings Ateljé och Konstkafè, Åsle Tå, Falbygdens Ost, Hotell
Ranten, Falköpings golfklubb, Axevalla travbana är några som erbjuder både utställning
och god mat. För den fikasugne finns det också ett gott utbud. Förutom ovan nämnda så
kan gott fika avnjutas på Husets bageri i Torbjörntorp, Ateljé Holgersson i Norra Lundby i
norra ändan av Hornborgasjön, med flera. För den som vill uppleva lite blommande vår så
är ett besök på Ateljé Broga ett måste. Det ligger vackert på Billingesluttningen med hassellundar och blommande blåsippor och vårlök. Desutom möts besökaren ofta av ett klingande skratt från konstnärinnan Carina Bladh. Bara det får omgivningen att blomma.

Välkomna till
Konst

PerOlof Netterblad gästar Galleri Tinnert
under konstrundan i Påsk

Restaurang

Café

Boende

Butik

Följ med på en spännande resa
in i konstens värld.......

Per-Olof är en akvarellens mästare. Med ett skenbart enkelt
bildspråk, förmedlar han en tidlös skönhet. Hans känsla för
akvarellmediet gör att han för betraktaren skapar tredimensionella upplevelser. Bilderna får liv. I hans nakenstudier kan
man känna kroppens rundning och dess mjukhet. Skogspartier fylls av spänning i form av kontraster av ljus och mörker
och skapar vackra landskap där man vill vara.
Per-Olof har genom åren utvecklat en mycket personlig akvarellteknik. Ofta använder han inte mer än fem färger. Akvarellpappret är hårt limmat och tål att bearbetas kraftfullt.
Det är spännande att se hur han med hjäp av en svamp, en
scotch-brite, målar sina akvareller genom att lägga på färg
för att i nästa stund ta bort eller tunna ut. Långsamt växer
motivet fram, fördjupas och förfinas.
På sitt lågmälda och generösa sätt har han vid ett flertal
tillfällen varit en mycket uppskattad kursledare när Galleri
Tinnert anordnat akvarellkurser.
Per-Olof har haft en rad separatutställningar och grupputställningar runt om i landet under 25 års tid och finns
representerad hos ett antal kommuner. Recensionerna är
alltid goda.
Gun Hellervik skriver i Zenit, Kulturtidningen i väst.
”Ur enkla närliggande motiv visar han fram en tidlöshet och
en kvardröjande evighetskänsla som får betraktaren att
stanna upp i vardagstempot. Med sin målarglädje och säkra
teknik skulle han kunna briljera, men väljer istället att arbeta
med återhållsamhet och försiktighet.”
Utställningen på Galleri Tinnert har vernissage den 23 mars,
öppet hela påskhelgen och pågår t o m 6 april.

Vårens & sommarens öppettider:
Lördag & Söndag samt vissa vardagar

för mera info www.lofwings.se eller 0500-491403

Restaurang & cafégäster fri entré. Övriga besökare 40 kr/pers. Barn fri entré.
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Trandansen

TRANDANSEN

Rastplatsen för vårsträckande tranor och
för dig som vill uppleva trandansen.
Turistinformationen mellan
Falköping och Skara.

23 mars invigning öppet 10-17
24 mars - 12 april öppet 9-19
13-14 april öppet 10-17
fr om 15 april öppet 10-15
(med reservation för ändringar)

23-24 mars Matmarknad 10-17
25 mars-11 april Besöksmässa 10-17
13-14 april Tranans dag 10-17

Påskafton 10-17

Ladda ner allt du behöver
veta inför vårens besök i
området runt Hornborgasjön!
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Karin Hurtigs textila konst röner stor
uppmärksamhet både nationellt och
internationellt. Under påsken har
hon öppet sin ateljé på Hellidsberget i Tidaholm och är ett av måstebesöken inte bara för den som är
intrese rad av textil konst utan
också för att se hennes
vackr Ateljé och
den vackra trädgården.
Väl värt ett besök!

www.expeditionhornborgasjon.se
www.pilgrimskaraborg.se
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Jordbruksminister Eskil Erlandsson invigde
knäckebrödsbageri på Falbygden
Det var inga blågula band att klippa när jordbruksminister Eskil
Erlandsson invigde knäckebrödsbageriet Knäck och Bräck i Östra
Tunhem utanför Falköping i augusti 2012. Det blev i stället en
knäckebrödsälg att bryta som symbol för att den nystartade verksamheten högtidligen var invigd.

Annalena Brage och Niclas Geidvall invigningstalar

Skara

Annalena Brage assisterar jordbruksministern vid invigningsbrytningen av
knäckebrödsälgen.
Seminarier och marknad med lokalproducerade varor var
förutom musikkåren, inslag under invigningenframför den
nybyggda produktionslokalen.
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Våra lokala
producenter
är det viktigaste vi har
för att få bra råvaror

Trandansen

Broddetorp

Ho
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Det är en mycket positiv satsning som tar tillvara den kvalité som de
små lokala producenterna kan leverera. Dinkel och emmermjölet
kommer från Västgötarna som är en sammanslutning av odlare av
dinkel och emmer i Västergötland och som har sitt ursprung i Falköping hos Alexanderssons på Wrågården.
Satsningen visar att det går att etablera tillverkning på landsbygden
och att jordbrukets produkter inte behöver förädlas i stora fabriker
i storstäderna. Annalena och Niclas visar med all önskvärd tydlighet
att en positiv kreativ kraft, bra råvaror och en god idé kan förändra
synen på det småskaligas möjligheter att ge jobb på landsbygden.
Den traditionella krassa ekonomiska synen är att det här inte kan gå,
men som väl är så finns det entreprenörer som trots det vågar satsa
vilket innebär att vi som kunder får bra, goda varor med hög kvalité.

Fotoutställning i gårdsbutiken under påsk.
Se utställarlista Konstrundan Påsk sid 11 nr 19
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Öppettider i gårdsbutiken under Konstrundan
i Påsk
28 mars 17-19
29 mars 12-17
30 mars 12-17
31 mars 12-17
1 april 12-17

rg
as

Det är en stor satsning Annalena Brage och Niclas Geidvall gör
tillsammans i det nya knäckebrödsbageriet. Under några år har de
kunnat hyra in sig för produktionen men nu bär produkterna för en
utvidgad produktion. Knäckebrödet bakat på ursprungliga sädesslag
som emmer och dinkel, har rönt stort intresse och fått stor uppmärksamhet. Meriterna saknas inte eller vad sägs om att brödet var med
i frukostbuffén i den Svenska montern vid kock VM i Lyon. Harrods
i London, denna prestigebutik, har också de tagit in brödet i sitt
julsortiment. Brödet har också varit med i Mexiko och där rönt stort
intresse och nu har brödet skickats till Brasilien.
Nu uppmärksammar jordbruksministern bageriet genom att inviga
denna innovativa och expansiva landsbygdssatsning. Ministern betonade i sitt tal att han galddes åt bygget av bageriet ute på landsbygden och att nygamla jordbruksprodukter fått sin renässans.

Annalena Brage är en driven entreprenör som
brinner för kvalité och lokala råvaror.
- Våra producenter är det viktigaste vi har för
att få bra råvaror. Mjölet kommer från Västgötarna och är Kravgodkänt, svenska blåbär och
lingon och allt annat är lokalt, säger AnnaLena.
- Det är så vi jobbar. Nära kvalitetsvaror är vi
välförsedda med på Falbygden. Det finns så
många duktiga producenter här och så mycket
kreativ kraft som samverkar, det vill vi vara en
del av, säger hon.

Knäck & Bräck
Bageri och gårdsbutik

Den nyöppnade gårdsbutiken i anslutning till bageriet hade
fullt upp under invigningsdagen. I gårdsbutiken finns förutom
bageriets egna produkter också andra varor från lokala producenter.

Falköping

mot Ulricehamn
Bild nedan.
Jordbruksministern Eskil Erlandsson i samspråk med
partikollegan och kommunalrådet i Falköping, Ulf Eriksson.

Gudhem

mot Jönköping

Hitta till Knäck och Bräcks gårdsbutik
GPS Koordinater
N 58° 13.345’, E 013° 31.736’
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24. Wrågårdens Gårdsmarknad Våren 2013
Öppet: 29,30 &31/3 mellan kl.10.00-16.00
Restaurangen serverar fika och mat.
Lokala producenter som tex. Falbygdens
ost, claessons charkuteri , Knäck & Bräck &
Karleby handelsträdgård mfl.
Bison safari & älgpromenad.
Varmt välkomna!
Wragarden.se 0515-31014

En av Sveriges största konstrundor med mer är 350 utställare på 130
utställningsplatser och med den spektakulära konstutställningen i Kulturarena Tomtens Kalkbrott. Falköping 27 - 29 september 2013

Pipes and drums från Göteborg står för den pampiga invigningen

Källarkrogen Mönethorp arrangerar
fest för mat och vin
Vinfesten på Källarkrogen Mönethorp har kommit för att stanna.
Första året blev en succé för försommararrangemanget på Mönarps
Gård söder om Falköping. Mat och vin är en trivsam kombination och
värdparet Lillemor och Gösta Magnusson har lång erfarenhet.
2011 startade sin källarkrog på gården. Tillsammans med kocken
Emil Tholin har de på kort tid skapat en högkvalitativ restaurang och
boende. 2012 blev restaurangen västsvensk Mersmak certifierad och
2013 kommer restaurangen med i White Guide.
Källarkrogen Mönethorp serverar till stor del mat med lokala råvaror.
Kött från den egna gården och grönsaker och rotfrukter från den egna
trädgårdsodlingen. Egna och lokala råvaror är ett signum för maten
som serveras. Lokala produkter blir också ett av huvudingredienserna
på vinfesten då 20 till 30 producenter finns med och saluför sina
produkter.
- Det blir en fest i lantlig miljö med lokala producenter, trädgårdsutställning, underhållning och vinprovning och dessutom tillgång till
gårdens trädgård, säger Lillemor Magnusson.
Källarkrogen serverar mat under dagen i ett restaurangtält på gården
och naturligtvis blir det massor av gott vin att smaka. Flera vinimportörer är representerade på och restaurangens vinkällare har mycket
att erbjuda. Speciella vinglas har tagits fram för ändamålet och finns
att köpa för vinfesten. För den som inte vill ha med glaset som souvenir

utställning med flera trädgårdsaktörer allt från trädgårdsmaskiner och
trädgårdsredskap till buskar och blommor.
En fullmatad försommarlördag i lantlig miljö mitt ute på Falan, med
god mat, trivsam miljö, smakprover på lokala delikatesser, sakkunskap,
roliga möten, intressanta samtal, gott vin för smaklökarna, en möjlighet att bara vara. Vad kan man mer begära en junilördag.
- Alla är välkomna till oss på Mönethorp, säger Gösta Magnusson. Det
är ett tillfälle att njuta en stund och ett tillfälle att smaka goda viner
och för det behövs ingen vinkunskap, tillägger han.
Mönethorps Vinfest är gott initiativ som ger alla en möjlighet att i
trivsam miljö bara avnjuta en lördagseftermiddag och också möjlighet
att fresta smaklökarna med livets goda.

Mönethorps
Vinfest
Lördagen den 15 juni 2013
kl. 12.00 - 19.00

Kom och njut av en härlig dag på landet.

Smaka och prova på massor av suveränt goda
viner tillsammans med den goda Falbygdsmaten.
Lokala producenter, trädgårdsutställning,
matservering och underhållning m.m. m.m.
Lokala produkter från 20 - 30 producenter finns att köpa på vinfesten.
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hem går det bra att panta det. Värdparet har god vinkännedom liksom
köksmästaren Emil Tholin som är utbildad sommelier, vilket borgar för
kvalité och bra guidning i vinernas mysterier.
Gårdsmiljön är bara den anledning, till att göra ett besök på vinfesten.
Vackert omgärdade av tegelmurar ligger köksodlingen med sin
kryddträdgård, fruktodling och äppellund. Stenskulpturer står utmed
grusgångarna som lockar till promenader. Därtill kommer trädgårds-

www.monethorp.se
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Bo och äta
Hotell
Kurorten Mösseberg
Hotell, SPA och restaurang
www.kurortenmosseberg.se
Deltar under Konstnatten med konstutställningar och serverar skördefestmiddag.
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
0768-115116
www.gudhemshjarta.se
År-Bed
Odengatan 24, Falköping
070-7252669
www.akerstromsrestaurang.com

B&B
Nästegårdens Trädgård
Nästegården, Sätuna
0500-492026, 0706-492029
Hemsida: www.nastegarden.se
Stora Haketorp Bed & Breakfast
Ugglum Stora Haketorp 2
Falköping
0515-720028, 0730-601517
www.storahaketorp.se
Löfwings Atelje och konstcafé
Rumsboende i konstnärsvillan
www.lofwings.se
Höryda Gård, Härlunda, Skara
www.horydagard.se

Stugor
Mössebergs Camping & Stugby AB
Scheelegatan Falköping
+46 515 173 49
Tomtabackens Stugor, Tomtebo ,Åsarp
070-5650401
Ateljé Holgers
Mellomgården N. Lundby 532 93 AXVALL
0702-166 954 eller 0511-600 54.
Hornborgasjöns Stugby AB
Bjellum, SE-532 93 Axvall, 0511-600 40
Jula Camping & Stugby
Vilangatan 4, 53237 Skara,
0511-31 00 00
Skara Sommarlands Stugby & Camping
010 - 708 70 00

Camping
Mössebergs Camping & Stugby AB
Scheelegatan, Falköping
+46 515 173 49
Jula Camping & Stugby
Vilangatan 4, 53237 Skara,
0511-31 00 00
Skara Sommarlands Stugby & Camping
010 - 708 70 00

Husbilsplatser
Mössebergs camping, 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 .
ingen service i form av el eller annat .
Wrågården norr om Falköping. Övernattning i
anslutning till restaurangen. El går att ordna.
Älg och Bisonpark. www.wragarden.se.
Åsle Tå några kilometer nordost om Falköping.
Hembygdspark med Café och restaurang som
erbjuder övernattningsplatser på parkeringen. Här finns el och toalett.
Löfwings Ateljé och Konstcafé i
kafé och restaurang. Här finns parkeringsplat-

ser för övernattning och tillgång till ström i begränsad omfattning. Se www.lofwings.se
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.

ANNELIE SANDSTRÖM
mixed media
kontakt:
0733-44 00 44
070-265 29 73

Mat
Kurorten Mösseberg, Falköping
Hotell, SPA och restaurang
www.kurortenmosseberg.se

P-A SANDSTRÖM
skulptur

g

sandstromkonst@telia.com
www.sandstromkonst.se

a

l

l

e

r

Sandström

i

Hotell Ranten, Falköping
Hotell, Café och restaurang
www.hotellranten.se
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, Hornborga
Rumsboende i konstnärsvillan
www.lofwings.se

Wrågården, Falköping
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

Mer information hittar du i den mobila appplikationen Expedition Hornborgasjön se sid 13
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Välkommen att besöka oss i
våra nya lokaler på
Trädgårdsgatan 32 i Falköping!

Handelsträdgårdar med lokal
produktion av TULPANER
Fredrik Augustsson driver Karleby Handelsträdgård några
kilometer öster om Falköping. Handelsträdgården har en bredd
i sortimentet och levererar bland annat fina grönsaker till Stora
Torget i Falköping under sommarhalvåret och egenodlade tulpaner under våren. Lokala tulpanodlare eller rent av tulpanodlare i Sverige finns det inte många av men Fredrik vågar liksom
Dala Handelsträdgård. Stora kraftiga tulpaner i alla dess färger
kan de erbjuda. Lokalproducerade tulpaner är ett måste på
påskbordet. Ett fång vår från lokala odlare - kan det bli bättre.
Handelsträdgården i Karleby har öppet vardagar 9 - 18 och
lördagar 9 - 13. Dala Handelsträdgård har öppet vardagar 10
-18 och lördagar 9 - 13.
Stenstorp

mot Skara

mot Skövde

Falköping

Dala
Handelsträdgård
Karleby
Handelsträdgård
mot Jönköping

www.pellviks.se
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Göteborgsoperan och
Göteborgs
Baroqueensemble
gästar Falbygden

Succén för Kulturarena
Tomtens Kalkbrott 2012

Göteborgsoperan tillsammans med Göteborgs Baroqueensemble på samma scen på Falbygden
blir verklighet den 17 augusti 2013. På höjden mellan Ekornavallen och Löfwings Ateljé och
konstcafé, med utsikt över Hornborgasjön och Ekornavallen, kan publiken avnjuta en helkväll
med dessa celebra gäster.

Kulturarena Tomtens Kalkbrott, strax norr om Falköping, hade
ett händelserikt år 2012, med Queenkonsert och konsutställning. Kulturarenan startades 2011 av konstnären Göran Löfwing
och markägaren till kalkbrottet, Peter Nord. Idén var att göra en
konstutställning i kolossalformat och använda de åtta meter höga
kalkväggarna som galleriväggar. Den första konstutställningen ägde
rum i september 2011 som en del av arrangemanget Konstnatten på
Falbygden. Idén var också attt göra det som en hyllning till kalkarbetarna som skapat brottet.
Kalkbrottet och det nedlagda kalkbruket fick en ny användning och
kommer på sikt att bli en viktig plats för att belysa kalkindustrin som
varit omfattande i Västgötabergsområdet.
2012 togs ett andra steg i att utveckla kulturarenan då musikproducenten
Erik Rynefors lade två av konserterna för sin Queenuppsättning i

kulturarenan. Ytterligare en konstutställning iscensattes
i september 2012, nu i utökat format med både hängande konst
och skulptur. Elever från Stenebyskolan i Dalsland bjöds in för att
tillsammans med skulptören Karl Johan Gunnarsson ta kalkbrottet i
besittning.
Drygt 40 000 har besökt arrangemangen och upplevt den magiska
atmosfären i Tomtens nedlagda kalkbruk.
Konstnären Göran Löfwing jobbar nu vidare med skisser och idéer
för kalkbruket som industriminne. På sikt kommer kanske de gamla
kalkugnarna åter att få en roll i Tomtens Kalkbrott strax utanför
Falköping.

Göteborgsoperan gör konserter utanför institutionen i Göteborg med några års mellanrum.
2013 gör de två konserter varav den ena på
Falbygden. Konsertens innehåll är en mix av
den kommande säsongens program med en
blandning av opera och musical. Hela operans
ensemble med orkester och solister finns på
scenen under en dryg timma. Ett fullspäckat
program och en upplevelse i det fria en kväll
i augusti i vacker natur med utsikt över både
Ekornavallens gravfält och Hornborgasjön.
Det är en stor satsning för Göteborgsoperan
med omfattande logistik och teknik. Därtill
kommer orkester, sångare och kör som tillsamman är mer än hundra personer. Detta är
ett enastående erbjudande som nu hamnar
mitt ute på landsbygden på Falbygden.
Konserten är inte inträdesbelagd så hela arrangemanget är fritt. Ingen parkeringsavgift
och inget inträde borgar för en stor publik och
en folkfest.
Efter en paus kommer så Göteborgs Baroque
på scenen och ger en entimmas konsert som
avslutning. Det är en del av Barockfestivalen
som sker från onsdag till söndag med flera
arrangemang i området Falköping - Skara Skövde.

Göteborg Baroque består av 31 medlemmar
varav 8 är sångare. Instrumenten är tidstrogna
instrument; antingen originalinstrument från
barocken eller på kopior av gamla instrument.
Ensemblen hade sin första konsert 2003 och
har sedan dess sin hemmascen i Christinae
kyrka i Göteborg. Konstnärlig ledare är Magnus Kjellson.

Magnus Kjellson är konstnärlig ledare för Göteborg Baroque.

Vad är barock, vilken tid är barocken och vad är barockt?

2011 års konstutställning hade en publik under en helg på 30 000 besökare. 2012 kunde musiken också ta plats i kulturarenan. Det blev två oförglömliga kvällar med Queenkonsert och 6000 besökare. Konstutställningen i
september 2012 blev också den en succé. 10 000 besökare under fyra kvällar såg den belysta utställningen och de ljussatta partierna av kalkbrottet, med Göran Löfwing som konstnärlig ledare.

Queenkonserten med Johan Boding, producerad av Erik Rynefors, spelades in av
Sveriges Radio när de gästade Kulturarena
Tomtens Kalkbrott. Konserten sänds i P4 Live
den 16 mars 20.00 - 21.00.
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Queenkonserten går också att se live, Vara
konserthus 23 mars, Spira i
Jönköping 12 och 13 april, Karlstad 21 maj
och i Dalhalla den 2 augusti

Baro´ck, är en kulturepok och stilriktning
inom olika konstarter. Inom bildkonsten
och arkitekturen uppträdde barocken som
stilriktning under 1600-talet och en bit in i det
följande århundradet. Inom musikvetenskapen
avses med barock vanligen den epok som
sträcker sig från sent 1500-tal t.o.m. förra hälften av 1700-talet.
Termen barock kommer från franska baroque
och betyder vidunderlig eller oregelbunden
och var en term som användes om pärlor.
Barockmusik är en beteckning på musik från
den tidsepok inom musikvetenskapen som
sträcker sig från slutet av 1500-talet fram till
ca 1750. Det var Jan Pieters Sweelinck (15621621) som inledde barocken och det var vid
Georg Friedrich Händels död 1759 som man
anser att musikepoken barocken i praktiken
tog slut. Dock kan Wilhelm Friedemann Bachs
kompositioner betraktas som barockmusik.
Den karakteriseras av systematisk flerstäm-

mighet. Andra kännetecken är dess jämna puls
- den är lätt att stampa takten till - och ett basspår
som går hela tiden med en melodi ovanpå. Den
framträdde först i Italien och kallades då stile
moderno i motsats till föregångaren, stile antico i
slutet av 1500-talet.
Ordet ”barock” har i alla tider använts som ett
nedsättande ord om något - ”Detta är fullkomligt barockt!” - i betydelsen absurd, överdriven,
orimlig.

Barockfestivalen 2013
Barockfestivalen startade 2012
under namnet Valle Baroque. Det är
Göteborgs Baroqueensemble tillsammans med lokala aktörer i området
Falköping, Skara och Skövde som står
för arrangemanget.
2013 års festival startar den 14
augusti med invigning och konsert i
Varnhems klosterkyrka med Magnus
Kjellson och Göteborgs Baroqueensemble.
Den 15 augusti blir det konsert i
Bjurums kyrka och master kurserna
startar.
Under fredagen den 16 augusti blir
det en ny konsert i Varnhems klosterkyrka och ett matinslag med matskribenten och programledaren för
Historieätarna i SVT, Lotta Lundgren
på Löfwings Ateljé och Konstcafé.
Lördagen den 17 augusti är något
av en höjdpunkt för arrangemanget
dom börjar med Barockfrukost med
konsert på Fågeludden vid Hornborgasjön. Det åtföljs av Antikrally med
Peder Lamm på Kurorten Mös�seberg, middag på eftermiddagen på
Kråks Värdshus i Skara med Karl-Jan
Granqvist och finalen på kvällen med
konsert med Göteborgsoperan och
Göteborgs Baroqueensemble uti naturen vid Löfwings Ateljé och Konstkafé.
Söndagen den 18 augusti avslutas
Barockfestivalen med söndagsmiddag med Karl-Jan Granqvist på Källarkrogen Mönethorp och konsert i
Varnhems klosterkyrka. Medverkar
bland andra Per Gross, blockflöjt (SE),
Norwegian Cornett & Sackbuts (NO),
Crispian Steele-Perkins, trumpet (UK)
mfl.
Programmet fylls på med flera intressanta inslag och konserter och kan
hämtas på: www.goteborgbaroque.se
Information kommer också att finnas
på turistsidorna i Falköping, Skara och
Skövde och i Skördefestmagasinet
som kommer ut i juni och finns att
tillgå på turistbyråerna. Den kan också
läsas på
www.matokultur.se
Information om konserten med
Göteborgsoperan och Göteborgs
Baroqueensemble kommer också att
finnas på www.lofwings.se. Konserten
är avgiftsfri.
Övriga arrangemang under Barockfestivalen har en entréavgift
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GöteborgsOperans

SOMMARKONSERT
17 aug 2013

meD SmAKprov ur SäSongen
2013 / 2014

Löfwings AteLjé och KonstcAfé, Broddetorp

B A R O C K F E S T I VA L E N
14 –18 AUGUST I
2013

Dirigent: Henrik Schaefer
SoliSter: Kerstin Avemo, Carolina Sandgren, tomas lind, Åke Zetterström
göteborgSoperAnS orKeSter
göteborgSoperAnS DAmKör
För mer info se www.opera.se

konserter
Per Gross (se) blockflöjt
Norwegian Cornett & Sackbuts (no)
Crispian Steele-Perkins (Uk) naturtrumpet
&
Göteborg Baroque | Magnus Kjellson
AntikrAlly med Peder Lamm
kUlinArisk kUriosA med Lotta Lundgren
mästArkUrser i barockinterpretation

Mer information
www.goteborgbaroque.se
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Ost, viltkorv och knäckebröd från Falbygden i regionalt
kulturutbyte med Queretaro i Mexiko
Falköpingsdelegationen besökte under en ag den historiska staden Teotihuacán
(nahuatl, Gudarnas stad eller Platsen där män blev gudar) strax norr om Mexiko
city. Den förhistoriska staden uppstod under den klassiska mayaperioden omkring
600 f.Kr. och uppskattas ha haft mellan 150 000 och 200 000 invånare under sin
storhetstid omkring åren 300–600. Vid denna tidpunkt upptog själva staden ett
område på cirka 23 kvadratkilometer. Platsen upptogs på Unescos världsarvslista 1987. Bilden visar den breda avenyn, prosessionsvägen, som går fram till
månpyramiden och kallas för dödens väg. På vänster sida syns solpyramiden som
är 70 meter hög och den är sannolikt inte tillägnad solen utan i stället tillägnad
regnguden Tlaloc och byggdes ca 100 e.Kr. av tre miljoner ton sten, grus och tegel.
Kring 700-talet minskade befolkningen dramatiskt till bara några tusen invånare.

Ost, viltkorv, sylt, marmelader och knäckebröd - vad har det med kulturutbyte och
Mexiko att göra? Varför resa halva jordklotet med lokala produkter från Falbygden?
För Falbygdens Mat och Kultur är den lokala
matkulturen och mattraditionen viktig. Det
är naturligtvis viktigt också på andra sidan
jordklotet och bara därför en anledning att
utbyta kultur och tradition.
Västra Götalandsregionen har ett stort kulturutbyte med flera länder och utbytet med
Queretaroregionen i Mexiko är inne på sitt
tionde år.
Vartannat år sker det i Sverige och vartannat
år i Mexiko. Den Västsvenska delegationen
bestod av, förutom mat från Falbygden,
musiker, dansare och utställande konstnärer.
Grafiska verkstaden från Tidaholm hade en
stor grafisk utställning i kulturhuset, Göran
Löfwing och PA Sandström ställde ut naturmåleri och skulptur, Twisted feet, dansgrupp
från Göteborg hade flera utomhusföreställningar liksom folkmusikerna och riksspelemannen Anna Dahlgren Johansson och
musikproducent Karl-Johan Ankarström.
Baroquemusiker Magnus Kjellsson från
Göteborg hade också han flera konserter

Queretaro ligger ca 20 mil norr om
Mexiko City. Det är en typisk spansk
kolonialstad och en av de säkraste
städerna i Mexiko som annars har stora
problem med narkotikakarteller och en
hög brottslighet i övrigt. Queretaro är
också en region i Mexiko som till största
delen är en högslätt med halvökenklimat. Staden har ca 2 miljoner invånare.
Ursprungsbefolkningen kallas Azteker
och utgörs av två folkaslag, Mexicaindaner och Culhuaindianer. Mixican
kuvade Culhua och bildade Aztekerriket
på 1300-talet. Aztekerriket
erövrades av spanjorerna
och fientliga indianstammar 1519.

Un bucado de la naturaleza de Suecia under veckan. Textilmuseet i Borås, videQue aproveche!

Foto: Anders Stenholm
Under invigningen av utställningarna i ”klostret” serverades ett
stort antal knäcke från Falbygden. P-O Larsson skötte provsmaket av sylt och marmelader från Stockuts.

Foto: Anders Stenholm
Lars Lundgren Kultursekretariatet, Anna Dahlgren Johansson
och Karl-Johan Ankarström underhöll efter invigningen av
utställningarna.

Marknaden med lokal mat i huvudsak traditionell indiansk mat där majs och bönor är viktiga basvaror.

oinstallation och fotoutställning var också
inslag som en del i kulturutbytet.
Produkterna från Falbygden var av ett
slag som inte finns i Mexiko och väckte
stor uppmärksamhet. Lagrad hårdost
från Falbygdens Ost och mögelost från
Påverås Gårdsmejeri rönte mycket stort
intresse liksom sylter och marmelader från
Stockuts livsmedelsförädling i Tidaholm.
Lingonsylt och blåbär är delikatesser som
vi kanske tar för givna men som i detta
sammanhanget väckte uppmärksamhet.
Tyvärr finns för stora hinder för transporter av livsmedel till Mexiko annars hade de
funnits sin plats i stadens delikatessaffärer.
Staden Queretaro bjöd på många kulturinslag i. Arrangemang på gator och torg bara
uppstod, verkade några dagar och var sen
försvunna. Över en natt hade gatubilden
förändrats och det var ett folkmyller fram
till sena natten. Naturligtvis bjöd staden
också på en rad religiösa fester med inslag
vi inte är vana vid. En blandning mellan
katolskt helgonfirande till mer indianska
rituella danser.
Gruppen från Falbygden hann också med
att besöka den fantastiska Mayastaden
Teotihuacán med sina magnifika pyramider.

Det vackra kultuhuset med sin magnifika innergård.

Erik Sandström, kock på Kurorten Mösseber, PA Sandström, konstnär, Gerth Bragnå, prjektledare Falbygdens Mat och Kultur, Åsa Josefson, fixade det spanska språket, P-O Larsson,
Falköping Nu, var delegationen från Falbygdens Mat och Kultur med var sin uppgift att lösa. Fotografen Anders Stenholm ansvarade för Göran Löfwings utställning i Queretaro.

Göran Löfwing och PA Sandströms utställning i det gmala klostret i Queretaro som nu fungerar som konsthall.

Älska

Dinkel!
Välkommen till vår brödbod i Östra Tunhem,
– se vår websida för öppettider.

www.knackobrack.se
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Invigning av cykelvägen
ÖSTEN RUNT

TRANSÄSONGEN 2013
23/3 invigning av årets transäsong, musik, guidningar, pyssel för barnen, fikaförsäljning mm.
23-24/3 Matmarknad med lokalproducerat.
26/3-12/4 Besöksmässa med kommuninfo.
13-14/4 Tranans helg
23/3-11/4 Gårdsbutik med Lokalproducerat i Väst

9 -12 maj

Café i tältet erbjuder hembakt fika och kaffe.
Fågelvärdar från Falbygdens och Skövde fågelklubbar på plats under helgerna 23-24/3, 29/3-1/4,
6-7/4, 13-14/4 kl 11-17.
Nyhet! Falbygdsresors Tranresa dagligen
kl 10-13 (start från Löfwings)
Anmälan på 070- 6745065
www.expeditionhornborgasjon.se

Föreningen Fågelsjö i Kulturbygd
www.hyresbo.s
e
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www.tidan.org
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Upplev
VÅREN OCH SOMMAREN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Möt våren och tranorna vid Hornborgasjön!
Vårfrumäss • Wrågården
R
LADDA NEN
Ö
SJ
A
Konstrundan i påsk
G
R
O
HORNB M APP!
SO
Fest i stad • Stora torget
Falköping firar Nationaldagen!
Falbygdens museum visar utställningen
Finnestorp, mossen, makten och guldet
Segel-, skärm- och hängflygning på Ålleberg
GoodRock-festivalen
Pilgrimsvandring
Malta-Johanna marknad på Stora torget
Stenåldersvecka i Ekehagens Forntidsby
Parkfestivalen • Country och visor
Nasco Yankee Meet • Bilutställning och cruising
Konsert/Konst • Kulturarena Tomtens kalkbrott
Dragonfly Festival • Mångkulturell festival

Falköpings Turistbyrå · Trädgårdsg. 27 · 0515-88 70 50
turism@falkoping.se · falkoping.se/turism

matokultur.se

Pilgrimsvandring i historis
k miljö
gudhem.se
maltajohanna.se

HÖSTEN OCH VINTERN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hornborgadagen • Naturum vid Hornborgasjön
Mekelsmäss • Skördefest på Falbygden
Konstnatten • Öppna gallerier och ateljéer
Eldfest i Ekehagens Forntidsby
Julmarknad på Falbygdens Ost
Julmässor runt om på Falbygden
Jul i stad • Falköpings centrum
Malta-Johanna julmarknad • Stora torget
Jul på Falbygdens museum

I Falköping är vi stolta över vårt unika
kulturarv, goda kommunikationer, det
fantastiska platålandskapet och matkulturen på Falbygden.
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 samt en hållbar
utveckling. Det goda livet.

falkoping.se/cittaslow

Skidåkning på Mösseberg
– en av
Västsveriges bästa anläggn
ingar
falkopingalpin.com

Butikerna i centrum har öppet
sista söndagen i varje mån
ad.
gratis parkering med p-skiva!
Detta är endast ett axplock
av de evenemang som
Falköping har att bjuda på!

MÖSSEBERG

falkoping.se/turism · falkoping.se/mosseberg

ODENBADET
Vattenlek och
friskvård för alla!

EKEHAGENS FORNTIDSBY
Besök forntiden! Bland boplatser och hyddor på Ekehagens
Forntidsby upplever du Sveriges äldsta historia. Guidade
visningar och temaveckor! Museibutik och servering.
Grupper kan bokas året om.
Öppet midsommar – augusti · Familjedag varje onsdag
0515–88 67 60 · info@ekehagen.se · ekehagen.se
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Upplev den häftiga virvelbassängen i familjebadet
eller njut av en stunds
vardagslyx med bastu och
massage i relaxen. Gymmet
erbjuder friskvård och olika
träningspass.
Öppet året runt!
0515-88 65 50
odenbadet@falkoping.se
falkoping.se/odenbadet

FALBYGDENS
MUSEUM
Upplev mystiken kring
Ållebergskragen, Gerumsmanteln, Falbygdens alla
gånggrifter och medeltidskyrkor. Se den unika rekonstruktionen av Hallonflickan. Även utställningar
med konst och bygdens
historia. Välsorterad
museibutik.
ÖPPET
Tis-fre 11-16 · Sön 13-16
0515-88 50 50
falkoping.se/museet

Reservation för eventuella ändringar.

På Mösseberg finns motionsspår, badsjö, frisbeegolf, vildmarkslekplats samt en trivsam camping och stugby. Djurparken är
barnfamiljernas oas med fritt inträde till allehanda djur, utsiktstorn, lek- och grillplats samt restaurang. Här kan du njuta
av ett aktivt friluftsliv eller av den fantastiska utsikten!
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