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Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk
förening arrangerar årligen Vårfrumäss och
Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden
med Konstnatten arrangeras Mikaelihelgen
som brukar sammanfalla med sista helgen i
september. Mekelsmäss är ett arrangemang
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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
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Falbygdens Mat och Kultur är ett Cittaslowcertifierat företag i Falköpings kommun.
www.matokultur.se
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Händelserik höst i Falköping
Efter en intensiv och lång vinter- och vårsäsong på Falbygden, är det en tid av återhämtning och uppladdning för en händelserik sommar och höstsäsong. Vintern har
varit lång vilket har inneburit en rekordsäsong för skidåkningen i slalombacke och
längdspår på Mösseberg. Påskhelgen var den sista möjligheten att åka slalom och då
hade tranorna börjat anlända till Hornborgasjön. Den sena våren gjorde att tranorna
inte anlände efter tidtabellen men gjorde att besökssäsongen förlängdes.
Sommar och höstsäsongen inleds med Cruisingen i Falköping och bilutställnigen på
Falköpings flygfält sista helgen i juli. Två veckor därefter är Parkfestivalen med ett
fullspäckat musikprogram för hela familjen. Onsdagen efter startar Valle Baroque, en
barockfestival med musikarrangemang i kommunerna Falköping, Skara och Skövde.
Konserter i Varnhem, Bjurum, Hornborgasjön, Skara, Höjentorps slottsruin och ett
antikrally med Peder Lamm på Kurorten i Falköping är bara något av det som bjuds.
I samband med arrangemanget har Göteborg Baroque och Göteborgsoperan en
gemensam konsert under lördagen. Det blir en utomhuskonsert hos Löfwings Ateljé
och konstcafé, med Hornborgasjön som fond.
Därefter hämtar bygden andan och laddar för årets Skördefest och Konstnatt. Sista
helgen i september är den 14;e skördefesten i ordningen. Det blir något av ett mellanår Konstnatten. Det är i och för sig samma antal utställningsplatser som föregående år, men den stora dragaren - Kulturarena Tomtens Kalkbrott - tar en paus. Kanske
uppstår nya happenings på andra platser i området.
Falbygdens Mat och Kultur som är arrangör för Skördefesten och Konstnatten, hämtar också andan efter många års arrangemangsbyggnad. 2014 är det 15 år av Skördefestande och styrelsen för den ekonomiska föreningen är inne i en generationsväxling
vilket innebär ett omtag för framtiden. Lars-Erik Kullenwall som varit föreningens
ordförande och starke man sedan start för 12 år sedan, har gått i pension, vilket
åderlåter arrangörsskapet på klokskap, engagemang och utvecklingskraft. Säkert har
Skördefesten och Konstnatten ett bäst före datum och kanske är det året 2015. Om
detta vet vi inte i dag men vad vi vet är att i kölvattnet på succén Konstnatten kommer nya arrangemang som har potential att bli riktigt bra turistarrangemang. Valle
Baoque är ett sådant och naturligtvis Kulturarena Tomtens Kalkbrott som konst- och
musikarena. Framtiden får utvisa om det som händer skall hända på Falbygden.
Årets upplaga av Konstnatten är som tidigare väldigt innehållsrik med professionella
fotografer och konstnärer, etablerade och kända och amatörer som visar sina alster
för första gången. Det är tjusningen med arrangemanget, att alla kan vara med. Vi
har under åren sett många goda förmågor ta klivet ut från ett amatörskap till ett etablerat erkänt konstnärsskap. Många nya ateljéer har sett dagens ljus och många har
fått sin dröm uppfylld. I år lägger vi också till ett rullskidlopp till händelserna under
lördagen. Det är kul att det händer något nytt och annosrlunda.
Sista helgen i september är trafiken intensiv på Falbygden då ett stort antal besökare
skall ta sig runt i höstnatten till 120 utställningsplatser. Även i år finns Tidaholm och
Skara med vilket innebär att Konstnattsområdet sakta utökas liksom utbudet. Det
finns något för alla att uppleva.
Vi önskar er ett eller flera spännande besök på Falbygden 2013.
Gerth Bragnå/ordf. Falbygdens Mat och Kultur

www.matokultur.se
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GöteborgsOperan, Göteborg Baroque och
”TV-kocken” Paul Svensson till
Löfwings slår upp portarna kl 11
lördagen den 17/8 och denna
dag kommer att gå i barockens-,
operans-, konsten- och matens
tecken.

Det finns bra parkeringsmöjligheter på Löfwings
ägor.
Tomtens idrottsförening
kommer att hålla ordning
på trafiken. Men tänk på att
samåka eller cykla!

Under hela dagen och kvällen serveras
det en specialkomponerad Operameny i
restaurangen med passande drycker till.
Det kommer även att finnas ett restaurang/
cafétält i anslutning till parken på Löfwings.
I tältet kommer det att serveras Löfwings
hembakta fika, smörgåsar, kaffe, öl/vin, glass
mm. Paul Svensson kommer att sätta sin
prägel på den lite lättare sommarmenyn som
kommer att serveras i tältet.

Ta bussen till Konserten!
Du kan åka buss från
Falköping kl 14.30 & 17.30

Efter konserternas slut så fortsätter kvällen
med mera mat, dryck och Baroquehäng i
baren.
Broddetorps Intresseförening kommer att
finnas som värdar under hela arrangemanget.

Kontaktuppgifter
Löfwings Ateljé & Konstcafé
Hornborga Persberg
521 98 Broddetorp
0500-491403
www.lofwings.se
info@lofwings.se

Hitta till Löfwings
GPS: Latitud 58,2933310
Longitud 13,5928101

Skövde kl 14.15 & 17.15
Fotograf: Jakob Fridholm

Paul Svensson, känd TV-kock kommer
att sätta sin prägel på den lite lättare
sommarmenyn som kommer att serveras
i tältet. Han håller också en föreläsning
under eftermiddagen.

Ca 15.00
TV-kocken Paul Svensson
håller en inspirerande och
tänkvärd föreläsning kring
sin matfilosofi, den lokala
maten och hållbar matlagning.

Hemfärd kl 21.00 & 22.00
Förbokning hos Stenstorps
Buss 0500-412700
www.stenstorpsbuss.se
Pris 100 kr/pers. tur & retur

16.30 konsert med Göteborg
Baroque

Konstnatt på

ca 17.30-19.00 Paus
19.00 GöteborgsOperans
Sommarkonsert

Mat serveras i Konstcaéet och i tältet under kvällen.
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Arrangemanget görs i samarbete med GöteborgsOperan, Göteborgs Baroque, Valle Baroque, Falbygdens Mat och Kultur, Falköping Nu

Fri entré
Göran Löfwing står för de bildkonstnärliga
inslagen under arrangemanget

Fredag 27/9 kl: 18,00
Konstafton - konstnär Göran Löfwing ”En kreativ process ”
Vernissage Göran Löfwing – Skisser
Vernissage fotograf Jan Gustavsson
Lördag 28/9 Konstnatten kl: 11-01
Konstvandring – belysta konstverk och skulpturer i parken på Löfwings
I restaurangen/cafét serveras en meny inspirerad av säsongens
läckerheter & hembakat fika
Löfwings Ateljé & Konstcafé Broddetorp 0500-491403 www.lofwings.se
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Stephen Langridge ny
operachef på GöteborgsOperan
Stephen Langridge tar över som konstnärlig
ledare för opera/drama på GöteborgsOperan
från och med i höst. Stephen Langridge är en
internationellt aktiv, namnkunnig opera- och
teaterregissör som har arbetat på flera stora
operahus runt om i världen. Han har varvat
uppsättningar på de stora scenerna med
banbrytande samhällsinriktade dramaprojekt
i okonventionella miljöer, ofta med grupper
som normalt inte får chansen att utrycka sig
konstnärligt. Han har till exempel satt upp
Julius Ceasar och West Side Story i brittiska i
fängelser och genomfört ett stort mångkulturellt projekt i sydafrikanska kåkstäder. Han
har gjort flera operaföreställningar i Sverige
och Norden och varit konstnärlig ledare för
Share Music, som gör integrerad musikteater
för ungdomar med och utan funktionsnedsättningar. Innan han tillträder tjänsten på
GöteborgsOperan är han aktuell som regissör
av Madame Butterfly på Den Norske Opera
& Ballet och Parsifal för Royal Opera House,
Covent Garden i London.

– Vi är mycket nöjda över att ha attraherat
Stephen Langridge som har en osedvanligt
bred och lång erfarenhet från den internationella operavärlden samtidigt som han har
god kännedom om den nordiska branschen
och dess förutsättningar. Stephens kompetens och hans nytänkande passar väl in i vår
strategi att utvecklas till ett av norra Europas
ledande operahus säger Peter Hansson, GöteborgsOperans VD.

2013/2014 då nuvarande konstnärliga ledaren för opera/drama Lise-Lotte Axelsson, som
planerat, avslutar sitt förordnande efter åtta
säsonger.
Text: Göteborgs*Operan

– Jag är mycket glad över att börja här – på
ett operahus som höjer sina ambitioner när
så många skär ned, står tillbaka och tar det
säkra före det osäkra. Jag hoppas kunna
bygga vidare på Lise-Lotte Axelssons utmärkta arbete med att utveckla husets internationella profil och samtidigt stärka dess position
i både staden och regionen med strategiska
samhällsprojekt för förbättrad tillgänglighet.
Med en stark förankring i samhället, produktioner som håller hög internationell standard
samt kontinuerlig stimulans för kreativ tillväxt skapar GöteborgsOperan en dynamisk
modell för 2000-talets operahus, säger
Stephen Langridge.
Stephen Langridge är 50 år, kommer från
England och är för närvarande bosatt i London. Han tillträder posten inför säsongen

Stephen Langridge, ny operachef på Göteborgs
Operan.
Foto: Göteborgsoperan

GöteborgsOperans

GÖTEBORGSOPERAN
SÄSONGEN 2013/2014
OPERA
BILLY BUDD
Sverigepremiär för Brittens uppslitande drama
Billy Budd, med enbart män på scenen. Den
världsberömde barytonen Peter Mattei gör
titelrollen.
KÄRLEKSDRYCKEN
Som en äldre variant av Änglagård, om vad
som händer när två främlingar anländer till
ett mycket litet samhälle på landet, lockar
den alltid till nya skratt och igenkännande
leenden.

lek, värme, humor och storslagna shownummer (Vår bästa tid är nu, Jag är den jag är).
Med bl a Mikael Samuelson (Fantomen på
operan) och Hans Josefsson.

Två mästare ur olika generationer – Sidi Larbi
Cherkaoui och Saburo Teshigawara – skapar
varsitt nytt verk för GöteborgsOperans Danskompani. Även med GöteborgsOperans Kör.

CARMENCITA ROCKEFELLER
Om en hårfrisörska från Malmö som på
1970-talet lurade skjortan av den sydsvenska
societeten genom att utge sig för att vara diplomat, cancerforskare, medlem av den kända
amerikanska finansfamiljen och barnbarn till
den japanske kejsaren. Av Rikard Bergqvist
som tidigare gjort bl a Trollflöjten, My Fair
Lady, The Rocky Horror Show och Grymt!.
DANS

GÄSTSPEL: SVANSJÖN
Portugals nationalbalett gästar oss med en
ny version av en av danshistoriens främsta
balettklassiker.

FÖR BARN OCH UNGA
LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ: OPERAMYSTERIET
Lasse och Maja löser gåtor i denna operamusikal för barn och unga, av vår huskompositör
Malin Hülphers. En originalhistoria i samma
stil som i Martin Widmarks populära barnböcker.

ORFEUS OCH EURYDIKE
Mytisk grekisk tragedi. Det mytologiska kärleksparet gestaltas av internationellt berömda
Katarina Karnéus och Kerstin Avemo.
JUDINNAN
Drabbande drama om utanförskap, kärlek och
förtryck. Ett vackert och känslosamt jätteverk
om den omöjliga kärleken mellan en kristen
man och en judisk kvinna.
TOSCA
Annalena Persson sjunger Tosca i denna nypremiär för Puccinis älskade triangeldrama
- fyllt av kärlek, svartsjuka, politik, mord och
skön musik.
MUSIKAL
LA CAGE AUX FOLLES
Håll ögonen öppna, munnen stängd och
benen korsade – välkommen till La Cage aux
Folles!
En gripande berättelse om fördomar och för
allas rätt att få vara den man är, fylld av kär-
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NORTHERN (DE)LIGHTS
Koreografier i miniatyr. Ingun Björnsgaard,
Felix Landerer, Charlotta Öfverholm och Pedro Goucha Gomes skapar dansverk på Lilla
scenen.

Carmencita Rockefeller - musikal med premiär i Skövde okt 2013.
Foto: Markus Gårder

OUT OF MIND
Vem är konstnären – du, de, vi? Gräns- och
genreöverskridande danskonst signerad
Richard Siegal och Hiroaki Umeda.
HEMLAND?
”… en njutning i varje sekund.” GP ”… en
överraskande kväll, man känner sig helt upplyft.” SvD
Succén är tillbaka! Suverän danskonst av Guy
Weizman/Roni Haver och Sharon Eyal/Gai
Behar. Rockband och DJ på scen.
SPIRIT

UNGA FÖR UNGA: MOBBAD?
Musikteater skapad av 10-åringars texter,
bilder och dikter på temat mobbing.
UNGA FÖR UNGA/DANS
Ett nytt verk skapat av och för unga på danssäsongens tema Mind & Spirit.
SAGOFOAJÉN
Föreställningar för vår allra yngsta publik.
Fri entré!

SommarKoNSErT
MED SMAKPROV UR SÄSONGEN 2013 / 2014

Dirigent Henrik ScHaefer
VärD / konferencier LarS Hjertner ocH StepHen Langridge
SångSoliSter kerStin avemo, caroLina Sandgren, tomaS Lind, anna-maria HaLLgarn, Åke ZetterStröm
göteborgSoperanS damkör ocH göteborgSoperanS orkeSter

lörDagen Den 17 auguSti 2013, kl 19.00
LöfwingS ateLjé ocH konStcafé, broddetorp (faLköping)
I samarbete med Löfwings Ateljé.

onSDagen Den 21 auguSti 2013, kl 19.00
vänerparken, vänerSborg

Fri
ENTré

I samarbete med Vänersborgs kommun.

utomhuskonsert .
tag med egen stol eller något annat att sitta på.

Titta, lyssna och läs mer på
www.opera.se
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S i n n e n aS f eS t i va l

14 –18 AUGUST I 2 0 1 3

Smakar natur? Låter mat? Känns musik?

onSdag 14 auguSti

torSdag 15 auguSti

fredag 16 auguSti

lördag 17 auguSti

Söndag 18 auguSti

valle Baroque är festivalen för
alla sinnen – med mat, konst, musik
och natur ger den en unik möjlighet
för dig att tillfredsställa alla dina
sinnen. Med Varnhems Klosterkyrka
som nav mitt i ett av Sveriges mest
natursköna områden pågår festivalen
i dagarna fem.
göteBorg Baroque medverkar
och har i år bjudit in två ensembler
med unga, begåvade musiker – norwegian Cornett and SaCkButS
och solistprisetvinnaren Per groSS,
blockflöjt. göteBorgSoPeran
presenterar sitt säsongsprogram på en
stor utomhuskonsert. Peder lamm
dyker upp för att följa upp förra årets
succé med sitt Antikrally. Det bjuds på
utomhusfilm och konstutställningar; kurser i barockinterpretation för
körsångare och trumpetare; matföreläsningar och söndagsmiddag,
bussrundturer och guidade naturvandringar. Dessutom kan du besöka
små gårdsbutiker, caféer eller titta in
i bygdernas vackra kyrkor. Här finns
verkligen allt.
Så, smakar natur? Ja, går du ut på
promenad en kväll i skymningen efter
ett stilla vårregn - nog kan du känna
smaken?! Och nog låter mat, sprakande gyllenbrunt smör eller en krämig,
smackande risotto och visst sätts hela
kroppen i gungning och ger kroppen
rysningar av välbehag på en fantastisk
konsert ... Välkomna.

dagtid Visning av speciella föremål,
Skara stift

dagtid Korist- och Trumpetkurs,
Falköping

dagtid Korist- och Trumpetkurs,
Falköping

dagtid Korist- och Trumpetkurs,
Falköping

dagtid Visning av speciella föremål,
Skara stift

dagtid Konstutställning, Karlsfors,
Lerdala

dagtid Guidad naturvandring,
Öglunda

dagtid Visning av speciella föremål,
Skara stift

dagtid Visning av speciella föremål,
Skara stift

18.30 Mingel, Klostercaféet Varnhem

dagtid Visning av speciella föremål,
Skara stift

dagtid Vallevägen erbjuder kursverksamhet i samarbete med aBf

dagtid Vallevägen erbjuder kursverksamhet i samarbete med aBf

11.00 Högmässa med
trumpetkursdeltagarna och
Göteborg Baroque, Varnhems
klosterkyrka

dagtid Vallevägen erbjuder kursverksamhet i samarbete med aBf

dagtid Konstutställning, Karlsfors,
Lerdala

dagtid Konstutställning, Karlsfors,
Lerdala

14.00 Söndagsmiddag med Peder
Lamm, Källarkrogen, Mönetorp

dagtid Konstutställning, Karlsfors,
Lerdala

dagtid Bussrundturer i Vallebygden
utgår från Varnhem

dagtid Bussrundturer i Vallebygden
utgår från Varnhem

12.00 Lunchkonsert Norwegian
Cornett and Sackbuts, Skara
Domkyrka

8.00 Frukostkonsert med deltagarna
i trumpetkursen, Naturrum,
Hornborga

18.00 Avslutningskonsert, Göteborg
Baroque och koristkursdeltagarna,
Varnhems klosterkyrka

19.00–21.00 Konstutställning och
vernissage, Aspelids Varnhem
19.30 Invigningskonsert, Göteborg
Baroque, Varnhems klosterkyrka
21.00 Tapto och »Baroquehäng« med
pub, Klostercaféet Varnhem

12.30 Lunchkonsert, Anders Ericson,
luta, Våmbs kyrka
13.00–14.30 Guidad naturvandring i
Höjentorp, Eggby
13.00–18.00 Konstutställning,
Aspelids Varnhem
15.00 Sveriges tidigaste arbetarbostäder och gårdar, Karlfors gård
vid Silverfallen
17.00–19.00 Filmvisning och
servering, Bergs bygdegård
19.30 Konsert med Norwegian
Cornett and Sackbuts, Varnhems
klosterkyrka
21.00 Tapto och »Baroquehäng«
med Baroque-quiz, Klostercaféet
Varnhem
21.30 Cantiga Armonica,
Baroquemusik, Höjentorp
22.00 Film & Vampyr, Charlies
teater, Höjentorp

13.00–14.30 Guidad naturvandring
Bockaskede-Toran, naturreservat

13.00–14.30 Guidad naturvandring,
Karlsfors-Sotaliden naturreservat

10.00 Masterclass i trumpet,
Flämslätt

13.00 Lunchföreläsning, Peder
Lamm, Prubbatorget 1, Skara

10.00 Antikrally med Peder Lamm,
Mössebergs kurort

13.00–18.00 Konstutställning,
Aspelids Varnhem

10.00–18.00 Konstutställning,
Aspelids Varnhem

15.00 Sveriges tidigaste arbetarbostäder och gårdar, Karlfors gård
vid Silverfallen

15.00 Konsert, Cantiga Armonica,
Skara, Utomhusscen

16.00 Dansuppvisning, workshop,
Jula Konsthall, Skara
17.00–19.00 Filmvisning och
servering, Bergs bygdegård
21.00 Konsert Prosecco Per Gross,
blockflöjt, Andreas Edlund,
cembalo, Pelle Hansen, cello,
Bjurums kyrka
22.30 Tapto och »Baroquehäng« med
pub, Mösseberg

15.00 Sveriges tidigaste arbetarbostäder och gårdar, Karlfors gård
vid Silverfallen
16.00 Historisk mat, Kråks, Skara
16.30 Konsert Det var en gång en
tysk, en fransos, en italienare och så
Bellman… Göteborg Baroque,
Löfwing
19.00 Konsert, GöteborgsOperan,
Löfwing
20.30 Tapto och »Baroquehäng« med
Cantiga Armonica, Löfwing
För information om koristkursen
i barockinterpretation, kontakta
info@goteborgbaroque.se
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Östra Tunhem, 2012 års ”Årets Falbygdssocken”
- inviger Mekelsmäss och Konstnatten 2013
Väggmålningen i församlingshemmet i Östra
Tunhem beskriver Västgötasången, som har
sin historiska förankring just i Östa Tunhem.
Det var hovpredikanten Paul Nilsson som
skrev texten 1880 då han verkade i församlingen. ”Jag älskar dig, Västgötarike, i morgonens gyllene glans”, står det skrivet på den
romantiska målningen och det är 1800-talets
nationalromantik som beskrivs i texten.
Östra Tunhems socken har ingen egen
hembygdsförening utan är en del av Gudhemsbygdens hembygdsförening. En mycket
livaktig och driftig förening som bland annat
äger det lilla församlingshemmet i socknen.
Det var i församlingshemmet i Östra Tunhem
som Vårsalongen startades 1987 av Tinnert
och Forendahl. Vårsalongen lever i all önskvärd välmåga och har inspirerat till påskens
konstrunda som har blivit en dragare till
bygden under transäsong.
Östra Tunhem är en sammanslagning av två
byar - Tunhems by och Tåstorps by. Kanske
var det den stora utvandringen från 1860 1900 då ca 500 invånare lämnade bygden för
Amerika som bidrog till en sammanslagning
av byarna.
På 1950-talet fanns 30 mjölkbönder i socknen
men i dag återstår bara två, men ingen mark
ligger för fäfot. 80% brukas och det mesta är

Vilken socken får
utmärkelsen 2013?
Det är tionde året som Årets Falbygdssocken
utses. I nio socknar på Falbygden står den
blomsterklädda skylten som centrum i byn,
som ett bevis på att utvecklingskraften och

KRAV. Nio företag finns det i socknen varav
ett är alldeles nystartat. Det är knäckebrödsbageriet Knäck och Bräck AB som byggt nya
lokaler alldeles bredvid församlingshemmet.
Cesarstugan är ett annat livskraftigt företag
som i år firar tjugo år.
Det är med andra ord en livaktig socken på
Falbygden och det går att lita på sockenborna
när de säger att det är den vackraste, för vackert är det med en fantastisk utsikt mot väster
där solen går ner.
Skördefestinvigningen sker naturligtvis i
och vid församlingshemmet och det blir ett
program med ”inhemska artister”, yrkesparad
och korande av 2013 års Falbygdssocken.
Därtill kommer naturligtvis servering. Om
den mytomspunna kon Rosamunda kommer
att gästa invigningen är det ingen som svarar
ja eller nej på. När frågan kommer upp, ser
festkommittén bara hemlighetsfulla ut och
börjar prata om något annat. Av ryktena
på byn att döma så har kon gjort bejublade
framträdanden tidigare och verkar näst intill
vara en legend på bygden. Den som gästar
invigningen får se.
Förutom kon Rosamunda så finns ett annat
samtalsämne i byn som är i var mans mun
- traktorrace. 2012 startades arrangemanget

kreativiteten är en drivkraft för landsbygdssocknarna. Många har kampanjat för att få
utmärkelsen och nu finns möjligheten igen.
Det är inte antalet röster som helt och hållet
bestämmer vilken socken som blir utsedd.
Det är utvecklingskraften och överlevnad
som spelar stor betydelse då juryn sammanträder och bestämmer sig. 2012 var det Östra

upp och blev från start en succé. Första årets
vinnare var Eliasson från Jäla. Traktorekipagen tävlar i en 100 meter lång slalombana i
ett parallell lopp. Vinnaren blir naturligtvis
ärad men det är prispengar inblandade också
så det gäller att ha en vältrimmad traktor och
tungan rätt i mun. För den som vill se något
annat är dånande, jordsprutande traktorer kan
titta på veterantraktorer och prata med Bosse
Grålle och se hans grållevänners traktorer.
Välkomna till Östra Tunhem - Årets Falbygdssocken 2012!

TRAKTOR RACE
Östra Tunhem 28 juni 2013
Veterantraktorer
Servering
Entré 50:SKÖRDEFESTINVIGNING

27 SEPT. 18.00
Församlingshemmet, Östra Tunhem.
Musikunderhållning, Yrkesparad
Korande av 2013 års Falbygdssocken
Servering.
Soppa med tillbeh. 50:- Kaffe o kaka 20:-

Tack Lars-Erik!
Lars-Erik Kullenwall lämnar över ordförandeklubban i Falbygdens
Mat och Kultur efter tolv år.
Det var 1999 som beslutet togs i dåvarande turistorganisationen
Falköpings Turism ekonomisk förenig, att med hjälp av arrangemanget
Mekelsmäss – skördefest på Falbygden, förlänga turistsäsongen.
Lars-Erik Kullenwall var då turistorganisationens ordförande. Med
en blygsam summa från Falköpings kommuns ”millenniemiljon”,
stimulanspengar som anslogs för att få fram nya verksamheter och
arrangemang på 2000-talet, startades skördefesten på hösten år 2000.
En blygsam start med en skördefestmarknad på Stora Torget med
tre lokala livsmedelsproducenter och nio besöksplatser runt om i
kommunen.
Ett följande beslut i turistorganisationen var att starta en
organisation som skulle driva arrangemanget med hjälp av näringen.
Landsbygdsutvecklaren fick uppdraget att starta upp en ekonomisk
förening och i den blev Lars-Erik Kullenwall den första ordföranden
2001. Lokala livsmedelsproducenter, besöksnäringsidkare, Svensk
handel och kommunen var de som såg potentialen i projektet och blev
medlemmar i den ekonomiska föreningen. Entreprenörer som Islanna
och Löfwings, med flera, bejakade idén och är kvar i arrangemanget
för 14 året.
Lars-Erik har haft en långsiktighet i sitt engagemang som ordförande
och har med sin klokskap och målmedvetenhet skapat förutsättningar
för att sakta bygga ett hållbart arrangemang. Målsättningen var att
förlänga turistsäsongen och vad vi kan se efter 14 år är att många
av de besöksanläggningar som när projektet började, stängde sina
verksamheter i mitten av augusti, har nu åtminstone öppet till och
med skördefesten och Konstnatten. Flera har kunnat växla upp till
åretruntanläggningar.

Lars-Erik Kullenwall har under hela sin tid som ordförande banat
väg för utvecklingsprojekt med potential att vidareutvecklas
och överleva som verksamheter. Med engagemang, idealitet och
långsiktighet, har han varit mycket viktig för Falbygdens Mat och
Kulturs uppbyggnad och kraft att pröva, utveckla och genomföra
verksamheter. Mekelsmäss – Skördefest på Falbygden och
Konstnatten är tydliga exempel på detta.
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening riktar ett stort tack
till Lars-Erik för allt det oegennyttiga arbete som han lagt ner, den
inspiration han stått för och den klokskap som lotsat föreningen fram
till flera verksamhetsuccéer och betydelsefullt utvecklingsarbete på
Falbygden. TACK!

Lars-Erik ställer alltid upp! Oavsett vad som behöver göras, finns alltid Lars-Erik där. Tryffelprojektets
plantsättning en gråmulen, kylig lördag, gör ingen skillnad.

Tunhem som erövrade utmärkelsen och som
nu får hedersuppdraget att inviga Skördefesten på Falbygden med Konstnatten. Det är ett
hedersuppdrag som följer med utmärkelsen
liksom att förrätta ceremonin kring överlämnandet av utmärkelsen till årets utvalda
socken.
Rösta kan alla göra så passa på!

Röstsedel för Årets Falbygdssocken 2013
Skördefest på Falbygden 2013

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
Slöta
Smula
Solberga
Stenstorp
Sätuna
Södra Kyrketorp
Sörby
Tiarp
Torbjörntorp
Trevattna 2010

Ugglum
Ullene 2008
Valtorp
Vartofta-Åsaka
Vilske-Kleva 2004
Vistorp
Vårkumla 2007
Yllestad
Åsle 2005
Östra Tunhem 2012

Talongen lämnas på Turistbyrån i Falköping
Röstsedeln lämnas senast den 23 september 2013
Det går också att rösta på www.matokultur.se

Lars-Erik är en mycket bra försäljare vilket gjort att han dragit in pengar till föreningen genom lotterier,
potatis- och äpplefösäljing. Att han är en figur som alla på bygden känner har varit bra för försäljingen.

Jag röstar på: ....................................................................socken
Min motivering är: ..............................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Mitt namn är: .................................................................
Jag kan nås på telefonummer: .......................................
www.hyresbo.s
e
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Skördefestmarknad på Stora Torget
i Falköping 28 september 10 - 16

med lokala produkter

Lördagar 29 juni – 28 september kl. 10 – 13 · Stora Torget

Höstavslutning på Torgmarknaden - MaltaJohanna marknad
- och Skördefestmarknad för 14 året. Lokala produkter från
ett 30 -tal producenter på Stora Torget i Falköping.
Nostalgi i form av veteranmotorcyklar med medlemmar i
Falbygden och Tidaholmsbygdens veteranmotorcykelsälskap.
För att vädersäkra försäljningen på torget, ställer vi upp ett
300 kvm stort tält. Vill du vara en av många försäljare av
lokala produkter på Skördefesten så går det säkert bra. Vi
skapar en plats för dig.

www.matokultur.se

Torgmarknad i Falköping

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.
I år kommer vi att bjuda på flera nyheter!
INFORMATION OCH BOKNING AV PLATS
Niclas Fällström · 0706-74 50 65 · landsbygd@falkoping.se

SMAKA PÅ TIDAHOLM

Falbygden
Mat från

TEL 0515-432

00
www.kurortenmosseberg.se

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.

Fjortonde Skördefesten på Falbygden med
Falbygdens Mat och Kultur
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
tretton 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
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Sveriges första Cittaslow

människor som en gång startade föreningen
och är alltså ”still going strong” efter 12
år. Föresatsen att förlänga säsongen harr
lyckats då besöksanläggningarna numera
inte stänger i augusti utan väntar till efter
skördefesten och i några fall också har öppet
året runt. Att ha 50 000 - 55 000 besökare
sista hel-gen 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. 2012 var det ca 130
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 som driver utvecklingen
vidare. 2013 innebär nya utmaningar. för
föreningen. En generationsväxling är i
vardande och nya innovationer testas.
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.
Om du/ni vill veta mer om
Skördefest på Falbygden
med Konstnatten
www.matokultur.se
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Ost, lagrad ost, delikatessost, dessertost, ostbuffé, ost, ost, ost

- Falbygdens Ost
Mellan 200 000 och 250 000 besökare per år
gör Falbygdens till ett av de stora besöksmålen. Falbygdens Ost är ett känt begrepp då
den tidigare ägaren byggde upp butiker i ett
25 tal städer i Sverige. I dag är det en konstellation mellan Ridderheims och Falbygdens
som driver ostbutiken, restaurangen och
ostlagret i Falköping.
1878 startade verksamheten med ett litet
gårdsmejeri utanför Falköping. Många av de
idéer som Folke Andersson , barnbarn till August Johansson som startade gårdsmejeriet,

prövade är idag populära inslag i sortimentet.
Det gäller bland annat whiskyosten som
senare har fått efterföljare som portvinsost
och brännvinsost.
Anders Roos, butiks och restaurangchef, förädlar verksamheten i Falköping med ostprovningar, presentbutik och samarbeten med
lokala producenter för att öka sortimentet.
Numera ingår Ridderheims sortiment av delikatesskorv, Wrågårdens bisonkorv, Knäck och
Bräcks knäckebröd och Stockuts sortiment av
sylt, marmelader, saft och oljor.
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I det stora ostlagret tas det fram olika lagringar, smaksättningar och andra specialiteter, vilket har gjort Falbygdens till en självklar
ostleverantör.
Butikens stora marknader vid påsk och jul
drar till sig en mängd turistbussar. Påskmarknaden börjar den andra februari och
julmarknaden den tionde oktober. Då är butiken smyckad både utvändigt och invändigt.
Presentbutiken är fylld av påskdekorationer
eller julpynt och butiken erbjuder specialiteter för påsk eller julbordet.

För den som söker det där lilla extra så
finns det rariteter i delikatessdisken som
har en lagringstid på upp till tre år. De har
benämningen Reserva och Gran Reserva och
är något att bita i för den verklige ostälskaren.
Där finns också de klassiska dessertostarna
vitmögel-, blåmögel-, kitt- och färskost.
Falbygdens har utvecklat system för att göra
det lättare för konsumenten att hitta rätt bland
delikatesserna. En färgmärkning talar om
vad det är för osttyp och smakmätaren ger en
kunden en vägledning om ostens smak.

Under Konstnatten deltar Falbygdens med
konstutställning och naturligtvis med god
ostbuffé i restaurangen. De är också med
på Wrågårdens gårdsmarknad under dagen.
Falbygdens har öppet alla veckans dagar hela
året med förlängt öppethållande till 01.00 på
Konstnatten sista helgen i september.
För den vetgirige finns all önskvärd information om Ost på Falbygdens i broschyrer och
genom personalen. Broschyren ”Lär dig mer
om ost” är en snabbguide i ostens historia,
vilka typer av ostar det finns, hur man lär
känna en ost och förslag till hur en ostprovning kan läggs upp. Dessutom finns några tips
på ostbrickor och vilket vin som passar bra
till. En liten ostskola med stort innehåll.
Skördefestmagasinet ger dig två av Falbygdens tips på ostbrickor som kanske kan vara
bra att bjuda vännerna som gästar er under
Skördefesten och Konstnatten.

Helgbrickan
1878 svart
Arn röd
Bavaria Tasty Blu
Camembert Le Rustique
Taleggio
Delikatessmarmelad Rabarber/Nypon
Till det passar ett fruktigt och smakrikt rött
vin som Acaento Negro dÁvola
Smaklig Falbygdens Ost spis!!!

1878 Pärlande vin, är en av Falbygdens smaksättningar på Cheddarost. 1878 är året då allt startade.
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Festbrickan
Morfars Brännvinsost
Arn röd
Petit Munster
Bavaria Blu
Gorgonzola/Mascarpone
Delikatessmarmelad Granatäpple/Päron/
Calvados
Till det passar ett Amaronevin, Eiswein eller
Portvin.

I delikatessdisken finns ostarna med lång lagringstid, Reserva och Gran Reserva. Ett måste för
ostälskaren.
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Anne Karlsson
- Ateljé Widlunga mångkunnig konstnär
i Velinga

Anne Karlsson har sin ateljé i Velinga några
några kilometer utanför Tidaholm. Hon är
född och uppvuxen i Velinga och för sin atlejé
tog hon det tidigare bynamnet Widlunga.
- Jag är förankrad i bygden där jag bor och
verkar och hämtar gärna inspiration till min
konst från omgivningen, säger Anne.
Det är en ljus och vacker ateljé, där alster ur
Annes produktion i glas, textil och akvarell,
är smakfullt exponerade. Det är vackra fat,
ljuslyktor och änglar i glas, broderade tavlor,
kolorerade svartvita bilder, kort m.m. Det
framgår tydligt att Anne är nyfiken och prövar
många olika material i sitt skapande.
- Jag gillar att pröva mig fram och det ena ger
det andra, säger hon.
- Mitt huvudsakliga skapande är i glas men
det blir ganska mycket textil och målande
också.
Textila tavlor och textila djur gör hon efter
förlagor som hon tecknar och målar. De blir
sedan till tryckta kort. De textila figurerna blir
till mönster som hon har för avsikt att säla i
en webbshop som är under uppbyggnad.
Anne är en mycket produktiv konstnär som
omsätter nya idéer i praktiskt skapande. Ett
svartvitt familjefotografi från tidigt 1900-tal
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har hon förstorat upp och gett nytt liv genom
att färgsätta. Det gamla fotografiet förvandlar
hon till en fantastisk bild och personerna
blir levande framför den röda stugan med
snickarglädje.
- Jag vill att det jag gör skall vara unikt och
det skall vara förankrat där jag bor, förklarar
Anne.
Hennes populära ljuslyktor i glas är ett
exempel på detta. Formen är lika men ingen
ljuslykta är den andra lik. Genom att smälta
glas i flera lager, glasfusing, skapar hon
mönster, unika färgsättningar och strukturer.
Glasplattorna får liv.
Ateljé Widlunga har funnits sedan 2005 men
Anne har skapat hela livet. De tre senaste
åren har hon deltagit på Konstnatten och
många letar sig ut i det vackra landskapet
kring Velinga för att besöka hennes smakfullt
iordningställda ateljé.
Till vardags har hon alltid öppet men det är
säkrast att ringa först. Så..... ring Widlunga
och gör ett besök. Kanske köper ni en av
hennes populära änglar, ett dekorativt glasfat
eller ett kort för att skicka till någon bekant.
Det finns saker som förgyller tillvaron
hos Anne.
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Skulptur,
Emil Sydhagen (Sverige) / Olja, Gouache,
Baard Wergeland Stende(Norge) / Olja.
Öppet: Fre. 16.00 - 20.00, Lör. 16.00 - 01.00,
Sön. 11.00 - 16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett.
Tel: 0761278359

131. Sjöbacken Gård, Öglunda Sjöbacken,
Axvall
GPS: 58.45224, 13.70183
http://www.sjobackengard.se
Utställare
Anastasia Taylor-Lind - Foto
Oskar Rosell - Foto
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Gårdsbutik. Servering,
specialerbjudanden i gårdsbutiken
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
1.Häggums kyrka/Prästgårdsstugan, Häggum
GPS: Lat N 58° 19′ 17″Lon E 13° 43′ 25″
Utställare:
Kyrkan - musikgudstjänst kl 18.00
Prästgårdsstugan - Tunnbrödsbakning i
vedeldad ugn
Öppet: Endast lördag 16-01
Övrigt: Försäljning av tunnbröd
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Kyrkan är
tillgänglig med rullstol
2. Häggums bygdegård, Häggum
GPS: 58º 19› 19.553››, 13º 42› 13.332››
Utställare
Ida Lundell - Textil, bild, objekt
Öppet: lör. 16 – 01, sön. 11 - 16
Övrigt: Kaffe och hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej anpassad
toalett

Konstnatt
Annebergs Bränneri
Dimbo 28-29/9

Lör 16-01 Sön 11-16
Här möts 7 utställare i:
*akvarell*olja* fritt
broderi *textilkonst*
*luffararbeten*
*trämålning m.m.
Servering:
kaffe, hembakat och
hemgjord soppa.
www.annebergsegendom.com
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3. GALLERI 2åar, Hjälsbo Säteri, Borgunda
GPS: WGS 84 58.27786, 13.79663
www.2aar.se
Utställare
Birgit Backman - Grafik o måleri
Maria Lund - Måleri och textil
www.marialund.nu
www.tjockofant.se
Ingegerd Schönborg - Textil i olika tekniker
Anders Schönborg - Fotobaserad konst
Öppet: Lör. 16 -01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Toaletten är
tyvärr inte anpassad för rullstolsbundna

5. Dala Handelsträdgård, Dala
8. Dalénmuseet, Stenstorp
GPS: 58,274414 13,71437
http://www.dalenmuseet.se
Anna Hjortmark - tovat
Joachim Ström - olja/akvarell
Öppettider: Lör. 16 – 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Cider + enkelt tilltugg
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Tel: 0500 - 457165

9. Hotell Fyrvaktaren, Högalidsgatan 24,
Stenstorp
Utställare:
Anita Lennartsson – Olja, akvarell, porslin,
postlådor, regnmätare, kort m.m.
Anna Frostemark – Olja, akvarell
Robert Lennartsson – Smide
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 14
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ingång från
Dalenium, Rådhusgatan.
Kontakt: Anita Lennartsson, 0707891230
10. Brunnhems bygdegård, Stenstorp
GPS: 58.27068, 13.70096
http://brunnhemshbf.blogspot.se
Kerstin Antonson - Brukstextilier
Brunnhems hembygdsförening - Textila
hantverk, då och nu, Prova på för besökare
Öppettider: Lördag 16-01
Söndag 12-16
Övrigt Försäljning av närproducerade varor.
Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna Ja. Med viss
hjälp, tre trappsteg
Tel: Brunnhems hembygdsförening,
0705208966
11. Döbelngården, St.Torpa, Segerstad
Utställare:
Christina Börjesson – Akryl, akvarell
Mona Nylén – Olja, akvarell
Öppet: Lör. 16 – 01
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Gudrun Lennestig, 0515-19651
12. Berga Golfrestaurang, Berga Golfbana,
Berga
GPS: 58.21031, 13.60961
Utställare:
Pia Forss – Olja
Inger Elvingsson – Olja
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Kaffeservering. Uppställningsplats för
husbilar.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
13. Lackmästarna i Håkantorp AB,
Håkantorp
GPS: 58.2475, 13.6021
http://www.lackmastarna.se
Vladimirs Maksanovs(Lettland) / Olja, Akryl,
Airbrush,
Annemieke Kieffer(Holland) / Akryl, Keramik,

14. Wrågården, Friggeråker
www.wragarden.se
Utställare:
Minnestutställning efter Mikael Yngve
med hans konst och vänners veteranfordon.
Öppet: Fre. 18 – 22, lör. 16 – 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Restaurangen serverar mat & dryck
under pubkvällen fredag. Fika & matservering
i restaurangen. Bisonsafari under Konstnatten
lördag och söndag
Gårdsmarknad med lokala producenter,
Falbygdens ost, Claessons chark, Södra Blomsterhandel med flera.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
15. Friggeråkers Bygdegård, Friggeråker
Falbygdens Fågelklubb
Utställare:
Ingemar Hedin – Olja
Ingemar Tinnert – Akvarell
Mari Friberg – Foto
Lisette Friberg – Akvarell/skulptur
Jan Johansson – Foto
Johan Mårtensson – Foto
Evert Arnoldsson – Akvarell
Merit Vågebris – Textil
Anna Johansson – Porslinsmålning
Karl-Axel Axelsson – Akvarell
Per Ringeby – Foto
Louise Ringeby – foto
Torleif Halvorsen – foto
Susanne Weiland – Foto
Emma Weiland – Foto
Astrid Lundholm – Akvarell
Öppet: lör. 16-01, sön. 11-16
Övrigt: Försäljning av kaffe o kakor, varmkorv,
fågelholkar, kort m.m.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
16. Varnhemsgården, klosterruin och
klosterkyrkan, Varnhem
GPS: 58.3845, 13.6545
www.skarapastorat.se
Klosterruinen:
Klosterruinen levande slussatt
Bengt Hornebrant – ”Livets ultimata väsen”
skulptur och eld
Jan-Olov Hilmersson – ”Formarkeologi” Kl. 19
såpbubblor.
Klosterkyrkan:
Klosterkyrkan levande ljussatt, öppen endast
20 – 01.
Kl 24 Lasse Hagström & Linn HagströmStrömer ”Beatles, Disney och lite Bach
Varnhemsgården:
Anette Magnusson – Bildväv och Collage
Göran Magnusson – Akryl
Jesper Welin – Akryl
Elisabeth Wikström – Akvarell
Karin Welin – Hattar

Ebon Lundgren – ”Papper i förvandling”
Hattar, collage m.m.
Malin Pettersson/Stina Holmberg – ”Malins &
Stinas smycken”
Mary Alinde Alexandersson – ”Kattdjur”. 16 &
18 Sagor och fabler i Berättargrottan.
Öppet: Varnhemsgården 16 – 01.
Klosterkyrkan öppen endast 20 – 01
Övrigt: Café på klostret. Soppa, kaffe och
hembakat. Varnhemsgården: enkel fika
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
18. Ateljé Holgers, Mellomgården Norra
Lundby, Axvall
GPS: 58.36638, 13.61806
www.ateljeholgers.se
Utställare
Katarina & Lasse Holgersson - Olja, akryl,
akvarell, metall
Öppet: Lör. 11-01, sön. 11-17
Övrigt: Café, Butik, Stugor
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
19. Ateljé Broddetorparn, Leiif Holgersson,
Tomten, Bjällum
Utställare:
Leiif Holgersson – Akvarell, olja, textil
Öppet: Lör. 12 – 01, sön. 12 – 17
Övrigt: Dragspelssamling, Stort
lanthandelsmuseum, försäljning av
egendesignad textil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Med viss
hjälp
Kontakt: Leiif Holgersson, 0500-491204
20. Ateljé Grodan, Bjällum, Fäholmen
Utställare:
Lena Holgersson – Silhuettklipp/snitt
Öppet: Lör. 12 – 01, sön. 12 – 17
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lena Holgersson 0500-491363

21. Galleri Mejeriet, Bolum, Broddetorp
www.gallerimejeriet.se/www.dopgalleriet.
se
Utställare:
Raija Aalto – Dop/namngivningskläder m.m.
Carla Carlsson – Foto m.m.
Marina Wester-Strand – Ullhantverk m.m.
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett.
Kontakt: Raija Aalto-Persson, 0500-4914 40
22. Bolum Horisont, Lilla Samuelsgården,
Broddetorp
GPS: 58.31306, 13.60272
http://www.bolumhorisont.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - Keramik
Håkan Andersson - Trärelief
Med flera
Öppet: Fre. 14-18 Lör. 16-01 Sön. 11-16

Övrigt: Café, Frodas plantskola
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
23. Träffpunkten Broddetorps skola,
Falköpingsvägen, Broddetorp
GPS: N 58° 17.806›, E 13° 37.800›
Utställare
Blomsterfröjd - Floristarbeten
Ellens - Bakverk och Smörgåstårta
Eivor Franzén Lindqvist - olja
Anne-Marie Olsson - Porslin, Akvarell, Olja
Barbro Augustin - Glas och Silverkonst
smycken
Roland Nilsson - Foto
Falbygdens Jaktvårdskrets - Skyttesimulator
Marita Johansson - Stöpta ljus
Malin Englund - Kol / Blyerts, akryl, keramik,
Digitalt
Hanna Löwing - Screentryck och Serigrafi
Sonja Häggstam - Teckning
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Försäljning, Kaffeservering med
Smörgåstårtsbuffé
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
24. Ateljé Färgstarkt, Bolum Vässtorp 11,
Broddetorp
GPS: 58.30992, 13.59167
http://fargstarkt.tumblr.com
Utställare
Emelie Olsson - akryl, kol/blyerts
Daniel Wilson - Foto/undervattensfoto
Tommy Olsson - Foto, grafisk design
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Viss försäljning av alster
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
25. Toltan 101, Broddetorp
GPS: 58.29506, 13.61246
http://www.jpr-art.com
Utställare:
Jari Rajala - Taggtråd, betong, återvunna
glödlampor, blandat.
Öppet: Lör. 16-01, Sön.11-16
Övrigt: Det går att betala med de vanligaste
betalkorten.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Bra att
veta om man är pälsallergiker. Det finns
katter i huset.
Kontakt: Jari Rajala, 0736940284
26. Bolums Skola, Broddetorp
GPS: 58.3253, 13.6117
Utställare
Paula Krantz - Fotografi
Ulf Borg - Akvarell
Johan Ljungfjär - Glasgravyr och Grafik
Öppet: Fre. 18 - 22, Lör. 16 - 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Uppställningsplats för husbil
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
27. Ateljé Broga, Broddetorp
GPS: N 58,18748 E 13,37734
Utställare:
Carina Bladh - Textil och Akvarell
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 - 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
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Vilhelmsro gård
- gårdscafét på landet mitt i sta´n
Från tanke och idé till publik verksamhet har tagit några år men nu är drömmen verklig, inte bara för familjen Lindén på Vilhelmsro gård utan
också för Falköpingsborna som fått ett riktigt café. Gårdsmiljön på Vilhelmsro är en trivsam och rofylld inramning som ger karaktär åt gårdscaféet och en känsla av att vara på landet och det mitt i staden. Det här är något av det bästa vi upplevt i centrala Falköping och det tycks vara
många som tycker så att döma av de många besökarna som letar sig dit.

Innergården på vilhelmsro med plats för kaffegäster och loppis. Växthuset har vedeldad kamin för
en behaglig fikastund under vår och höst. Lantligt
mitt i sta´n.

97
Entrén till gårdskaféet är körgången som
användes för gårdens transporter och djurens
väg ut till bete. Vackert och genuint.

För flera år sedan deltog Mona Lindén på
Skördefestmarknaden på Stora Torget i
Falköping. Hennes goda äppleklubbor, blev
det året, årets Falbygdsprodukt. Mona och
Ulf fick då frågan om de inte skulle vara med
på Konstnatten med utställningar i gårdshusen på Vilhelmsro. Det var en tanke som
hon först slog ifrån sig men som ändå slog
rot. Hon dryftade idén med sina målande
arbetskamrater och de ville gärna ställa ut i
stallet på gården nästkommande Konstnatt.
Utrymmet tömdes, städades och målargruppen Amatörer i olja engagerades. Det blev
en klar succé som gav mersmak. Varje år
sedan dess har publikrekorden kommit och
verksamheten utökats.
Kaffeserveringen som startade i samband
med Konstnatten har nu tagit fasta former
med permanent kök och ett växthus med
kamin där fikagästerna kan sitta bekvämt och
varmt under vår- och höstdagar. Under den
varma tiden av året går det också att sitta ute
i den fina gårdsmiljön och njuta. Gårdscaféet
har öppet lördagar och söndagar från vår till
höst.
För att ta hand om strömmen av fikagäster,
grupper som beställt och dagkonferensgäster,
har Mona och Ulf tagit hjälp av sin dotter
Martina och hennes kompanjon, Emma,
som tillsammans driver eventföretaget Kavat
event.
Det är hembakat som gäller och en finur-
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lighet som vi inte sett tidigare är våffla på
pinne. Bara den är värt ett besök, liksom
deras egna specialité, vit kladdkaka.
Det är genuint och genomtänkt med den där
mysfaktorn som uppträder så sällan. Lokala
produkter naturligtvis - inget fusk och inga
genvägar.
- Vi har funderat mycket på det här genom
åren och det har varit något av en dröm att
starta upp något på gården, säger Mona
Lindén.
- Vi har andra planer också men i nuläget
vet vi inte om det går att realisera. Vi får se,
fortsätter hon men avslöjar inte vidare vad de
planerna innehåller.
Vad Mona däremot avslöjar då vi vandrar
runt på gården, är att det blir en utökning av
utställningsytorna till Konstnatten i september. Vagnsskjulet kommer att röjas för att
hysa fyra eller fem ytterligare utställare.
16 utställare är inbokade till årets Konstnatt
och naturligtvis finns målargruppen Amatörer i olja med enligt traditionen. Att det blir
publikrekord i år också är inte så svårt att
förutspå eftersom utbudet är bra och som
nu också är förstärkt med hembakat och gott
kaffe i mysig miljö.
Kaffet som serveras är en historia för sig,
För ett kaffefreak är det rätt ställe att ta en
kopp eller flera på. Kaffet mals på plats och
serveras i kannor. Kaffebönorna kommer
från da Matteo, rättvisemärkt och är utvalda

för att passa in i konceptet. Var annars får
man nymalet kaffe med en god rostning???
Bara doften är värt vad kaffekoppen kostar.
Lycka är att få en kopp nymalet kaffe och en
nygräddad våffla med lokalproducerad hallonsylt och grädde från det lokala mejeriet.
Första maj är en vacker vårdag med värme
och sol. På Vilhelmsro är det alldeles fullt av
folk som handlar i loppisstånden och fikar i
vårsolen. Kön ringlar sig lång hela tiden och
Ulf som har kökstjänst får inte en lugn stund.
Våffeljärnet får jobba för högtryck. Martina
och Emma har det tufft bakom disken. Det
märks att Falköping har fått en fikaoas med
stort gillande.
- Det är många som upptäckt oss och miljön
på Vilhelmsro, säger Martina.
- Vi har många förfrågningar och bokningar.
Möjligheten till dagkonferenser och bröllop
och naturligtvis vårt helgöppna fik har blivit
uppmärksammat och efterfrågan är stor.
Vi har till och med bokningar för bröllop,
fortsätter hon.
Det är inte så svårt att förstå med de vackra
gårdslokalerna och med innergården som kan
inrama praktiskt taget vad som helst.
Sommaren lär bli välbesökt på gårdskaféet,
och som sagt, under Konstnatten blir det
säkert publikrekord. Igen!

Kökets okrönte kung - Ulf Lindén. Alltid i
rörelse mellan våffeljärn och disk.

Nymalet kaffe och våffla på pinne.
Lokalproducerad hallonsylt och grädde.
Kan det vara bättre?
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28. Löfwings Ateljé och Konstcafé,
Hornborga, Broddetorp
Fredag 27/9 kl: 18,00 Vernissage Göran
Löfwing – Skisser
Vernissage fotograf Jan Gustavsson
Konstafton - föreläsning med konstnär Göran
Löfwing där han berättar om sin resa som
konstnär och hur han tänker kring, konsten,
form, färg och sitt entreprenörskap. Kvällen
avslutas med en middag inspirerad av
säsongens läckerheter.
Lördag 28/9 Konstnatten kl: 11-01
Göran Löfwing – skissutställning
Jan Gustavsson - fotoutställning
Konstvandring – belysta konstverk och
skulpturer i parken på Löfwings
I restaurangen/cafét serveras en meny
inspirerad av säsongens läckerheter,
hembakat fika
29. Håkantorps Bygdegård, Håkantorp
Utställare:
Angelica Andersson - Favoritboken,
handinbundna personliga sagoböcker och
handgjorda presenter.
Conny Lingehed - skiftnycklar och tändstift
Monica Johansson - hemstickade raggsockar
och dockkläder
Eva Cecar - hemstickat
Maria Andersson - Foto
Marianne Wanner - Varma Backarnas
fårskinn
Öppet: Lör. 16 – 01
Övrigt: Korv med bröd och kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

30. Ullstorp, Sörgården, Håkantorp
GPS: 58.24637, 13.62146
http://www.aseericson.se
Utställare
«Kan innehålla spår av häst» Kollektivet i
Ullstorp ordnar utställning och happenings
under Konstnatta.
Öppet: Öppet endast lördag 16 - 01
Övrigt: Soppa & café, islandshästar på
gården.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Åse Ericson, 0703241111
31. Tidqvist Ateljé, Betel, Torbjörntorp
www.iheartretro.se
Utställare:
Åsa Tidqvist – Design och tillverkning av
kläder
Marie Tidqvist Lundin – Illustration och kort
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
32. Husets bageri, Balltorp, Torbjörntorp
GPS: 58.21005 13.62053
Öppet: Fre. 17-01 Lör. 16-01 Sön. 11-16
Övrigt: Vi erbjuder caféservering i mysig
hemmiljö med räkmackor, ost/ skinkmackor,
bakelser, kondisbitar och småkakor. I bageriet
produceras surdegslimpor, surdegsfrallor,
tekakor, brödkakor och en fin samling kex och
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skorpor. I butiken säljs även säsongens olika
sylter och safter samt inlagda rotfrukter.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Tel: 0730692638

Övrigt: Servering av soppa
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

33. Konst i pubmiljö, Marielund,
Torbjörntorp
GPS: 58.20905, 13.61832
Utställare:
Britt-Marie – Keramik, planteringar
Jennie – Keramik, lampor, tavlor
Margareta – Akvarell, vävalster, retro-tomtar
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 -16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

40. Gudhems Hjärta, Gudhems Kungsgård,
Gudhem
GPS: 58.23834, 13.55855
www.gudhemshjarta.se
Utställare:
Rebecca Frankenberg - Fotomosaik
Lena Frankenberg-Ljung - Porslinsdockor
Helen Ahlmark - Charmiga bildkollage i lantlig
stil, barnbilder m.m.
Anne-Lil Wihlstrand Ahdlig - drömmar &
visioner i akryl
Gudhemsskolan 7a & 7b - Utställning &
försäljning av egen konst & hantverk / stort
lotteribord / ponnyridning
Hantverkare i Butiken
Hantverksfarmen - Keramik
Erik Persa Smedjan - Smide
Sten Gunnarsson - Trä
Marita Berggren - Smycke
Annika Grahn - Trä
Öppet: Fre. 11 – 18. Lör. 11 – 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Butiken är öppen med Loppis prylar &
Café. Ponny ridning Lör. 16 – 19, Sön. 11 -14
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja.

34. Sätuna bygdegård, Sätuna
GPS: 58.28177, 13.56683
Utställare
Peder Frisk - Akvarell
Öppet: lör. 16-01, sön. 11-16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Rullstolar
kommer in i lokalen via rullstolsramp. Ca. 30
m asfalterad gång till stor parkering.
35. Knäck & Bräck, Konferenslokal, Östra
Tunhem
www.knackobrack.se
Utställare:
Ellen Brage – Porträtt
Isabella Ehn – Silversmide
Rebecca Grimming – Virkning
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Brödbutiken öppen lördag 16 – 01
och söndag 11 – 16.
Viltmat finns på plats under helgen och
serverar mat.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Ej
utställningen. Bageributiken tillgänglig.
37. Tinnerts Ateljé, Skogåsen, Östra Tunhem
Yrkesverksam konstnär. Medlem i KRO
www.tinnert.se
Utställare
Ingemar Tinnert – Akvarell
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Ett
trappsteg.
38. Cesarstugan, Östra Tunhem
GPS
http://www.cesarstugan.se
Utställare
Bröderna Lars Håkan och Anders visar verk
av sin Far Jalmar Lindgren Skulptur och
Teckningar.
Ingemar Hedin Olja och Blomcollage
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Servering, Musikunderhållning, Bröd
och Hantverksförsäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
39. Gudhems kyrka och Café Cecilia,
Gudhem
GPS: N 58° 14.399›, E 13° 33.329›
http://www.svenskakyrkan.se/stenstorp
Utställare
Ingegärd Melin - Bild, keramik
Öppet: Endast lördag kl 16 - 01

42. Cattis Porslin, Liden, Gökhem
GPS 58.17384, 13.41068
http://www.cattisporslin.seCatarina Larsson Handmålat porslin och glaslyktor
Öppet: Lör. 16 - 01, sön. 11 - 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Tel: 0739186586
43. Hembygdsgården Gökhem
GPS: N58,1028, E13,2436
Lisette Friberg - Måleri
Maria Svensson - Teckning
Lennart Rundqvist - Träskulpturer
Öppet: Lör. 16 - 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Försäljning av hällbakat bröd
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Tel: 0515728408
44. Gökhems kyrka
Öppen kyrka i Mekelsmäss, lördag16. – 01.
Medeltida kyrkorum. Autom.inform.guide
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86
45. Gökhems Församlingshem, Gökhem
GPS: 58.17406, 13.40769
Utställare:
Maj-Britt Wetterskoog – Akvarell
Astrid Lundholm – Akvarell
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Maj-Britt Wetterskoog 0515-413 41
46. Johanssons lamm & ull´s gårdsbutik,
Gökhem
GPS: 58.16024, 13.41476
http://www.lamm-ull.com
Utställare
Bergaboden - Egentillverkning av
naturprodukter: schampo, tvål, vetekuddar

Jönnfestival under Konstnatten
med Claes Astin och Skördetid
John “Jönn” Liedholm uppmärksammas
under Mekelsmäss med en egen festival på
Hotell Ranten i Falköping. Den kulturskatt
som Liedholm lämnade efter sig i from av
konst och lyrik är en guldgruva för den som
är intresserad av konst och poesi i samma
tradition som Fröding, Jeremias i Tröstlösa
och andra bygdemålsdiktare. Jönn skildrar
livet på Falbygden, årstidernas växlingar och
originella människor. Allt på genuin Falbygdsdialekt och med den värme och humor som
var ett signum för Jönns konstnärskap.

och hjälpa till i affären och han återvände till
Falköping där han sedan bodde fram till sin
död 1974.
Han var en tystlåten och tillbakadragen man,
vilket förmodligen bidrog till att hans konstnärskap inte nådde ut till den stora publiken.
Kvaliteten i hans lyrik och bilder är av högsta
klass och förtjänar en betydligt större publik
än idag!

Vem var Jönn?
John Liedholm föddes 1895 i Falköping. Hans
föräldrar drev en liten garn- och textilaffär.
Lille John var mer intresserad av tecknig,
målning, husritningar och byggnadskonst än
affärer och handel. Efter militärtjänstgöring
i skuggan av första världskriget utbildade
han sig inom arkitektyrket och hamnade sedermera på SJ; s arkitektkontor i Stockholm.
Under Stockholmsvistelsen runt 1920 lärde
han känna flera kulturpersonligheter som
Dan Andersson, Nils Ferlin, revykungen Emil
Norlander och flera kända konstnärer.
Föräldrarna manade på John att komma hem

JÖNNFESTIVAL
Jönn var också museiman och en av förgrundsgestalterna i bildandet av Falbygdens
Hembygds- och Fornminnesförening. Denna
livaktiga förening förvaltar nu arvet efter
Jönn genom att arrangera en festival med utställning, dikt- och visprogram och dessutom
släpper man en alldeles ny CD-bok med Jönns
dikter. I CD-boken ”Jönn berättar” tolkar den
kände radioprofilen Claes Astin ett 30-tal dikter av Jönn. Ljudboken släpps officiellt under
Jönnfestivalen 27-29 september.
Festivalen hålls på Hotell Ranten i Falköping
och förutom Claes Astin medverkar Berit
Carlsson, Perra Ljungberg och
Anders Granström och musikgruppen Skördetid i festivalen. Flera av Jönns dikter
tonsattes av Perra Ljungberg
och Nils-Magnus Kinnvall
i musikgruppen Skördetid
under 70/80-talet. Skördetid
slutade spela 1996, men gör
nu ett unikt framträdande
och återförenas under Jönnfestivalens invigning.
Bild: Liedholm "Jönn" John.
Illustration och omslagsbild till
diktsamlingen "Mella rågånga´.
Träsnitt.

JÖNNFESTIVALEN 27-29 SEPTEMBER PÅ HOTELL RANTEN
FREDAG 27 SEPTEMBER
Kl 19.00 INVIGNING med supé, invignigstal och underhållning av SKÖRDETID &
CLAES ASTIN.
Begränsat antal platser. Endast förköp; Hotell Ranten 0515-13030.
LÖRDAG 28 SEPTEMBER
KL 12.00 Utställning av Jönns konst.”JÖNN I TAL OCH TON” – en föreställning med Claes Astin,
Berit Carlsson, Perra Ljungberg & Anders Granström. Föreställningen ges kl 12.00, kl 15.00 och
kl 18.00.
SÖNDAG 29 SEPTEMBER
kl 12.00 Utställning av Jönns konst. ”JÖNN I TAL OCH TON” föreställningar kl 12.00 och
kl 15.00. Under festivalen släpps också CD-boken ”JÖNN BERÄTTAR” – uppläsare Claes Astin.
Lördag/söndag fri entré. Festvåningen, Hotell Ranten.

Med stöd från:

Arrangör:

www.falbygdensfhf.se
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m.m.
Hantverksfarmen - Formgjuten handmålad
keramik.
Ingela W Lindelöf o Ellen Axebrink Betongalster, vintagehjärtan m.m.
Lina Lygneroth - keramik
Anita Röding - Vävateljé 8-skaft/olika
vävtekniker.
Viktoria Johansson - Tovade alster tex. tavlor
& sittunderlag.
Öppet: Fre. 18 - 22, lör. 16 – 01, sön. 11-16
Övrigt: Grillad lammburgare & lammkorv
finns att köpa. Försäljning av Lammskinn,
tovningsull/tillbehör, Lammkött/
charkprodukter. Pepparkaksmått m.m.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej toalett,
Det går att köra bil fram till lokalen.
47. Falbygdens Struts, Anguntorp Lillegård,
Gökhem
GPS: 58.16630, 13.42403
http://falbygdensstruts
Utställare
Falbygdens Struts visning
av alla djuren, linedance öppen dans.
Öppet: Lör. 11 - 01, Linedance 16.00 - 22.00,
Sön. 11 - 17
Övrigt: Matservering, strutsburgare,
strutsgrillkorv, kaffe, strutsäggsvofflor,
strutsäggssockerkaka, strutsäggsglass,
gårdsbutiken öppen, uppställning husbil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja.
Rullstolsburna parkerar på gårdsplan, alla
lokaler tillgängliga för rullstol, toaletten är
liten.
49. Ullene Ängar, Bolsråsen, Ullene
GPS: 58.19481, 13.34275
http://www.ulleneangar.se
Kristina Landahl - textil och skinn
Öppettider: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Gårdsförsäljning av honung mm, kaffe
och hembakat
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Tel: 0704950297
50. Kyrkans Hus Floby
Nostalgiutställning med gamla bilder från
Floby. Smeden Håkan Krafth från Örebro
ställer ut och alster och smider i parken.
Floby församling och EFS ordnar servering
med kaffe med bröd och korvgrillning.
Öppet: endast lördag 16.00 – 01.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86
51. Sörby, Storegården, Floby
GPS: 58.14315, 13.37368
Frida Premberg - Fotoutställning
stämningsfulla bilder av djur och natur i
Sörbys omgivningar.
Öppet: Lör. 16-01
Övrigt: Enklare fika och korvgrillning till
självkostnadspris.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. , ej toalett
Tel: 0760467636
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54. Trävattna kyrka Öppen kyrka i Mekelsmäss, lördag16.– 01.
Ljuständning, musik, enkel servering.
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Särskild
parkering intill utställningslokalerna.
Vissa lokaler hjälper vi till över tröskel.
Handikapptoalett.
Tel: 0708921119

55. Källarkrogen
Mönethorp, Mönarps Gård
GPS: 58.10136, 13.48146
http://www.monethorp.se
Utställare: 3 temarestauranger där du kan
intaga en lättare måltid. Välj mellan fransk,
tysk eller Italiensk restaurang.
Öppet: Lör. 16.00 - 01.00
Övrigt: Hotellrum finnes, reservation för
fullbokat. Tillgång till ställplats för husvagn
eller husbil finnes.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

59. Jäla Kvarn, Jäla
GPS: 58.03441, 13.36821
http://www.jalaby.se
Utställare
Anna-Lena Florén - Sömnad i vaxduk och
jerseytyg
Jenny Carlson - Betong
Lena Magnusson - Keramik och keramiktavlor
Jenny Johansson - nygamla möbler ska det
vara istället för korgflätning.
Madelene Zackrisson - Stickat och smycken
Ida Claesson - Kransar till dekoration,
bindning och försäljning
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Duveredskött erbjuder gulaschsoppa
på närproducerade råvaror.
Jäla kvarn från 1919 är intakt med alla
maskiner kvar och med ett mindre museum
på tredje våning. Barnaktiviteter. Se
hemsidan för senaste nytt!
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

56. Grolanda Bygdegård, Grolanda
GPS 58.07694, 13.38549
Folk med Grolanda-anknytning visar upp sina
privata samlingar av allt möjligt och omöjligt!
Öppet: Lör. 16 - 01
Övrigt: Tårtbuffé
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Tel: 0768092385
57. Skattegårdens bakstuga, Jäla
wwwjalahos.se
Utställare:
Britt-Marie Jenndahl - Akvarell.
Ingela Larsson - Stickat,
Malin Larsson - Foto.
Kjell Olsson - Olja , Foto.
Ing-Brith Waller - Mix Media, Silver.
Ulrika Waller - Silver, Foto.
Lena Larsson - Hällgräddat bröd.
Torbjörn Larsson Arbetshästar.
Öppet: lör.16.00 – 01.00, sön. 11.00 – 16.00
Övrigt: Lena Larsson – bakar och säljer hällgräddat bröd, kaffeservering,
körning med arbetshästar
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Viss
tillgänglighet för rullstolar, parkering nära
bakstugan, rullstol endast i del av lokal , ej
bakstugan, utedass.
Kontakt: Lena Larsson tel 0739040617
58. Wardins Gårdsprodukter, Korsgården,
Jäla
ladugård, brygghus och gårdsbutik
GPS:58.0364 13.3664
http://www.wardins.se
Florenc Jakaj - Akvarell, Olja
Helena Johansen Bengtzon - Pyrografi
Madeleine Wenner - Vaxmålning
Maria Lundström - Akvarell
Monica Lenner-Svensson - Smycken
Margareta Oscarsson - Lappteknik
Malin Brolin, Mollymys - Textilt hantverk,
Mössor, Väskor
Stig Fredriksson - Veteranlastbilar
Öppettider: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Kaffe- och Korvförsäljning,
Fackelupplyst trädgård, ljusinstallationer!
Försäljning av förädlade produkter.

60. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum och
Docksamling, Bredene Hjälmshögen, Åsarp
GPS: .N58.05 205, E13.588 60
Utställare
Lanthandelsmuseum, Docksamling
Lisa Gertsson - Foto-design
Urban Bolin - Hemgjord ost och hemtjänat
smör
Lars Nilsson - Cykelmärkessamling
Öppet: Lör. 16-01, sön 11-16
Övrigt: Kaffeservering, försäljning av fårskinn,
loppis
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
62. Vårkumla kyrka
Öppen kyrka i Mekelsmäss, lördag16.00 –
01.00
Övrigt: Läsning och ringning av kyrkklockorSkördegudstjänst söndag 22 september
Floby kyrkliga samfällighet
Tel: 0515-72 38 86
63. Jensensateljé, Vårkumla gamla skola,
Vårkumla
GPS: Lat: N58,449, Long: E13,3445
www.jensensatelje.se
Utställare:
Kristian Jensen – Tusch, 3D-collage och
blandteknik
Öppet: lör. 16.00-01.00, sön. 11.00-16.00
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

Lotta Lundin - Keramik.
Lennart Eriksson - Halmslöjd.
Staffan Larsson - Akvarell.
Öppet: Lör. 16 – 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Kaffeservering.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Servering / CaféHantverk Sevärdhet Konst
67. Upplyst megalitgrav i Luttra
68. Valltorps Spa & Limousine, Slöta
Valltorp, Vartofta
GPS: 58.09446, 13.60833
http://www.valltorp.se
Utställare
Besök oss på Valltorp som är mer än bara
spa. Upplev vår utomhusmiljö med grönska
och den varma inredning som möter dig
inomhus.
Öppet: lör. 16 - 01, sön. 11 - 16
Övrigt: Varm soppa med hembakt bröd.
Kaffeservering. Baren är öppen.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

69. Vartofta samlingslokal, lokalgatan 5,
Vartofta
GPS: Lat:N58,559, Long:E13,3751
Utställare: Målargruppen «Såbléden»
Anneli Jonsson, akvarell
Birgitta Wigert, olja
Ingegerd Thun Jonsson, olja
Kerstin Jonsson, olja
Lars Norman, olja
Lena Wiger, akvarell
Lillemor Karlsson, olja
Maria Hellström, olja och akvarell
Rosita Johansson, olja
Gun-Britt Svensson, smycken
Lena Fiala, handgjorda kort
Eva Roslund, lappteknik och handsydda
dockor
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
70. Gustafsons Plantskola, Vartofta
www.gustafsons-plantskola.se
”Äpplets dag” - Vi upprepar succén med
en dag i äpplets tecken. Sortbestämning av
äpplen lördag kl 10-19. Inspirationsutställning

som visar hur du kan använda äpplen till
sköna dekorationer.
Öppet: lör. 10 - 01, sön. 10 - 14
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Toalett
finns.
71. Hulegården, Vartofta-Åsaka
Br. Hjalmarssons unika samling av Veteranmotorcyklar och veterantraktorer visas
Öppet: Lördag18.00 – 01.00
Kontakt: Br. Hjalmarsson, 0515-35003
72. Grevagården, Slöta, Vartofta
GPS: 58.12248, 13.60932
Utställare
Jannika Tidén - Silver
Joakim Tidén - Återbrukad inredning
Maria Strand, Selmasmycken - Tovat och trä
Marianne Lindholm - Målning på glas, akryl
Monica Blomgren - Akvarell, kuddar mm
Marie Blomgren - luffarslöjdsänglar
Öppet: Lördag 16 - 01
Övrigt: Grillad hamburgare och korv
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
74. Karleby Konst & Hantverk,
Karleby
GPS: 58.15083, 13.63976
http://karlebykonst.se/
Utställare:
Utställningen Mönster och monster 2.0
Maj-Liz Hedendahl - Akvarell, textil och
blandteknik
Maria Hindström - Keramik
Helene Andersson - Tovat
Erika Brokvist - Foto och blandteknik
Öppet: Lör. 16 – 01, Sön.11.00 - 17.00
Övrigt: Öppet i butiken där du hittar keramik,
smycken, tovat, träsnide och mycket annat.
Bra parkeringsmöjligheter för bil, husbil
och buss. Lantbruksmuseet har öppet med
guidning.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
75. Karlebygården, Karleby
GPS: 58.14911, 13.63897
http://www.karlebygarden.se
Utställare:
Per Brandstedt - Trä
Camilla Fredh - Trä
Öppet: Fre. 17-22 Lör. 16-01 Sön. 11-16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Camilla och Per, 0515-37234

GPS: 58,16337, 13,64201
www.karlebyhandelstradgard.se
Utställare
Karleby Handelsträdgård - Utställningen
«Drömmen om landet»
En «levande» utställning på 80 kvadratmeter,
upplev vår egna tolkning av ett tema där
växter och effekter ger dig en upplevelse.
Öppet: Fre. 19 – 22, lör. 16 – 01, sön. 11 - 16
Övrigt: Passa på att fika eller smaka
på vår höstsoppa och ta del av fina
hösterbjudanden. För 5 året i rad kommer
vi att bygga en monter på inte mindre än 80
kvadratmeter där vi tolkar ett tema i år är
det «Drömmen om landet» en utställning
med växter och effekter som ger en
upplevelse.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
78. Falbygdens Ost, Göteborgsvägen 19,
Falköping
GPS: N 58° 9› 59.76» E 13° 32› 2.95»
http://www.falbygdens.se
Utställare: Birgitta Anders - Olja
Öppet: Fre. 10 - 18, lör. 10 – 01, sön. 11 - 16
Övrigt: Vår fantastiska Ost och
Delikatessbuffé 115 kr står framdukad
Lördag 28 september fram till kl 22.00. Öl
och vinrättigheter. Boka bord på telefon 0104823291
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
79. Kurorten Mösseberg,
Mössebergsparken, Falköping
www.kurortenmosseberg.se
Utställare:
Jerry Nordén - Olja
Torunn Jagendal – Blandteknik
Maud Stiller – Måleri med lantlig känsla
Eleonor Krantz – Hantverk och konst
Sebastian Streith – Foto
Helena Hallber – Silversmide
Birgit Adolfsson – Akvarell
Toppmurklan – Silversmide och virkat/stickat
Margareta Brandt/Inger Eden – Brickor
Inger Dolfe – Glasfussion
Öppet: Lör. 16-01, sön. 11-16
Övrigt: Café, restaurang, hotell, försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

76. Karleby Handelsträdgård, Karleby
80. STF Vandrarhem, Lidgatan 4, Falköping

64. Vårkumla
Upplyst megalitgrav under Konstnatten
65. Luttra bygdegård, Luttra by och kyrka
GPS: 58.13231.13.56147
Utställare
Lars Ax- Träsnideri.
Irene Eriksson - Oljemålning.
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www.mossebergscamping.se
Utställare:
Jan Andersson – Måleri, skulptur, grafik
Peter Wahlbeck – Måleri, grafik
Seved Gericke – Måleri, teckningar
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej.
Utställningen är på tredje våning.
81. Mössebergsgården, Scheelegatan,
Falköping
GPS: N 58 10.921 E 13 32.480
http://mossebergsgarden.se
Utställare Örjan Henriksson - Fotograf
Jesper Linder - Fotograf
Hans-Göran Johnson - Fotograf/Vykort
Andreas Ottosson - Akvarell
Åke Nilsson - Olja
Mary-Ann Mårtensson - Olja
Kerstin Midnäs - Akvarell, Olja
Margareta Olofsson - Jeansåterbruk
Öppet: Lör. 16 - 01, Sön.11 16
Övrigt: Kaffeservering, smörgåsar och
kaffebröd.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
83. Östgöta Wienercafé, NilsEricsonsgatan
30, Falköping
Utställare:
Ulf Eng – Trä
Uno Eng – Sten
Yvonne Jakobsson – Tovning, växtfärgning
Einar och Emmy de Wit – Foto
Elin Hallden - Guldsmide
Öppet: Lör. 16 – 01
Övrigt: Kaffe, smörgåstårta, grillad smörgås,
bakad potatis
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Peder Eng, 0515-139 80
84. Rantens kvarn, Norra kvarngatan,
Falköping
Utställare:
Ninni eriksson – Olja, akvarell, collage
Öppet: Lör. 15 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
85. Falbygdens museum, S:t Olofsgatan 23,
Falköping
GPS: 58.16861, 13.55270
http://falkoping.se/museet
Utställare
Christina Skoogh - «en drömmares dagbok» /
olja, akvarell, grafik och glas
Öppet: Lör. 16-01, sön. 13-16
Övrigt: Även «Forntid på Falbygden - och
tusen år till». Museibutik
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

Övrigt: Alternativ Fika -mjölk &- vetemjöl.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Bra att
parkera mittemot på Odenhallens parkering.
Ingång från Odengatan.
Tel: 0705933212
87. Ateljé 42, St Olofsgatan 37, Falköping
GPS: 58.17100, 13.55260
Utställare
Aaza Jacobsson & Christer Friberg – Mixed
media.
Leif “Lillen” Gustavsson - Tvetydligt på duk.
Ev. ytterligare utställare kan förekomma.
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej.
Källarateljé, P rek. på Eriksgatan alt.Centralskolan
88. Studiefrämjandet S. Skaraborg &
Ulricehamn, Järnvägsgatan 1, Falköping
GPS: 58.17513, 13.55214
www.studieframjandet.se
Utställare
Systrar i Slöjd - Textil hantverk
Lena Josefsson - Textil hantverk
Öppet: Lör. 16-01, sön. 11-16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
89. Galleri Tinnert, Trädgårdsgatan 13,
Falköping
www.tinnert.se
Utställare:
Linda Baudin – Glas
Mattias Baudin – Smide
Öppet: Lör. 10 -14, 16 – 01, sön. 11 – 16.
Utställningen pågår till 12/10,
öppet mån.–fre. 10 - 18, lör. 10 – 13
Övrigt: försäljning av konstnärsmaterial,
konsthandel, inramning
Tillgängligt för rullstolsburna: nej
Kontakt: Marina Tinnert, 0515-15272
90. Boutique Violen, Stora torget, Falköping.
www.boutiqueviolen.se
Utställare:
Personalen på Violen - Blomsterkonst
Evert Arnoldsson - Akvarell
Öppet: Fre. 10-18, Lör. 10-14 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Försäljning av varor, kaffeservering,
bra med parkering, lotteri
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
91. BS Foto, Storgatan 6, Falköping
www.bs-foto.se
Utställare: Ej klart med utställande fotograf
Öppet: Lör. 16 – 01
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

92. Galleri Sandström,
Trädgårdsgatan 32, Falköping
GPS N 58° 9.697›, E 13° 33.300›
http://gallerisandstrom.se
«Rockart, popart och streetart»
Annelie och P-A Sandström, Tor Hedendahl
och Alexandra Nildén
Skulptur i keramik, måleri och mixed media
Öppett: Fre. 10-18 Lör. 10-01 Sön. 11-16
Övrigt: Försäljning av Mekelsmässäpplet
i keramik, symbolen för Konstnatten och
Skördefesten
Yrkesverksamma konstnärer, året-runt-öppet
galleri
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej
handikappanpassad toalett
Tel: 0702652973
93. Bildkällaren, Dotorpsgatan 13, 52142
Falköping
www.bildkallaren.se/www.kulturhuset.org
Utställningen Röster från Valle
Anja Larsson
Martin Stenberg
Öppet: Lör. 12-01, Sön. 12-16. Utställningen
pågår mellan 28/9-13/10 ordinarie
öppettider är onsdag 16-20 lördag-söndag
12-16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
94. Ateljé Sy och Väv, Östertullsgatan 18 B,
Falköping
Maj-Britt Rosén – Akvarell, olja
Anna-Lena Brättemark – Keramik
Karin Bergsten – Designade plädar
Sophie Österberg – Foto
Sanne Österberg – Foto
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej.
Tel: 0767653840

95. Njut av Livet Spa och Massage,
Lönnerbladsgatan 10, Falköping
GPS: 58,15214, 13,56099
http://www.njutavlivet.se
Utställare ej klart
Öppet: Fre. 10 - 13, lör.16 - 01, sön. 11 - 16
Övrigt: Försäljning av ekologiska
hudvårdsprodukter från Maria Åkerberg
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Susanne Eriksson, 0704026855

95. Johan Pehrson Photography, Hwassgatan
11 B, Falköping
GPS-koordinater. 58.15908, 13.55088
http://www.johanpehrson.com
Fotograf Johan Pehrson ställer ut bilder
från Falköping med omnejd samt från resor
världen över.
Öppet: Fre. 17 – 00, Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Servering av kaffe, saft och lite smått
tilltugg.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Tel: 0737027934
96. Ateljé Krapplack, Östertullsgatan,
Falköping
Utställare:
Gerd Andersson – Akvarell, olja
Arne Lifmark – Akvarell, olja
Marie Pettersson – Akvarell, olja
Karl-Evert Berg – Akvarell, olja
Pia Forss – Akvarell, olja
Kerstin Midnäs – Akvarell, olja
Mary-Ann Mårtensson – Akvarell, olja
Ann-Marie Tillman – Akvarell, olja
Anette Larsson – Akvarell, olja
Maria Svensson – Akvarell, olja
Monica Kvick – Akvarell, olja
Georg Ohlsson – Akvarell, olja
Cecilia Sibeck-Veberg – Akvarell, olja
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Pia Forss, 0730850158

akrylmålningar
Lena Zachrisson - Olja
Ulla-Britt Öman - Akvareller
Birgitta Thor - Akvareller
Öppet: Fre. 17-21, Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Kaffe- och enklare matservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja.
Handikapptoalett finns. Utställningslokaler i
markplan men med ojämnt golv
98. Lilla Hönshuset, Repslagaregatan 10,
Falköping
GPS lat. 58,1588194 long. 13,5557428
Jan Eklund – Skulptur i trä och blandteknik
www.tantochfarbror.se - Väskor plånböcker,
smycken från aunts and uncles
Öppet: fre. 12 – 18, lör. 10 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Utställningen
ej tillgänglig för rullstolsburna men
försäljningslokalen är det.
Kontakt: mobil +46 70 56 01 522
99. Hantverksboden, St.Olofsgatan 42,
Falköping
GPS N 58° 10.304›, E 13° 33.185›
Konstverk i blandade tekniker, av 25-talet
funktionsnedsatta konstnärer.
Öppettider: Lör. 16-01, sön. 11-16
Övrigt: Kaffeservering, försäljning i vår butik
av textila hantverk m.m.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Parkering
utmed Eriksgatan och på innergård.
Tel: 0515885375

Gyllene Äpplet 2013
SKÖRDEFESTEFTERFESTEN ÄGER RUM I OKTOBER
OCH ÄR ÖPPEN FÖR ALLA MEDVERKANDE I SKÖRDEFESTEN OCH KONSTNATTEN. ÅRETS FEST HÅLLS PÅ
EKEBERGS GÅRD I TIDAHOLM

Carl Johan Gunnarsson ställer ut
utomhusskulptur i Vårkumla

Carl Johan ställer ut sin skulptur ”Arken” i Vårkumla
under Konstnatten. Skulpturen kommer att stå i
anslutning till den upplysta megaliten .

132. Trädgårdsgatan 11, Falköping
Utställare
Amanda Sunnergren, Maja Åhag - Akvarell
Öppet: Lör. 16-01
Övrigt: Fika (kaffe, kaka, godis)
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

133. Bernhards Koffert, Flygares Gränd, Falköping
Foto från Australien och Nya Zeeland av Hans Spicar
Öppet: Fre. 10-18, Lör. 10-01, Sön. 11-16

97. Vilhelmsro gårdscafé, Vilhelmsro
egendom, Falköping
GPS: 58.15447, 13.55041
http://www.vilhelmsrogardscafe.se
Utställare:
Målargruppen Amatörer i olja:
Renée Ungh
Solveig Persson
Anitha Zetterlund
Gun-Brith Pettersson
Elvy Jäderberg
Mary Fjällborg
Marie-Louise Ljungberg
Rikard Jansson och Peter Asp - Foto
Jenny Berggren - Måleri och skulptur
Monica Wallin - Sjalar och smycken
Hannah och Mats Svanteman - Foto, film och
hantverk
Iwy André - Smycken i glasfusing, tovade
halsdukar
Ann-Kristin Magnusson - Olje- och

100. Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping
GPS: 58.16555, 13.56993
http://www.pingstkyrkan.nu
Ållemålare m.fl - akvarell, olja
Ulf Söderhielm - blyerts och kolteckning
Vanja Pettersson - olja
Öppettider: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Café, skördefest (försäljning av
egengjord sylt, saft, bröd mm.)
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Tel: 0515-80980
101. Rantens Hotell
Jönnfestival. Se annons
102. Samlingsutställning, Medborgarhuset,
Falköping
Öppet: fre. 16 - 18, lör. 16 - 01. sön 11-15

Tidaholm
103. Tidaholms Stadsbibliotek,
Södra Kungsvägen 8, Tidaholm
www.tidaholm.se
Utställare:
Samlingsutställning med konst från
Konstnattens utställare i Tidholms kommun
Öppet: Tor.-fre. 12 - 19, Lör. 16 – 01, sön. 12 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Johanna Larsson, 0502-606188
104. Tidaholms Museum, Vulkanön,
Tidaholm
www.tidaholmsmuseum.se
Utställare:
Fredrik Lindberg – Akryl, sprayfärg
Barbro Andersson – Garnhantverk
Jenny Nyström – Textil, screentryck

86. Santa Monica, Rehabcenter, Åslegatan 1
Falköping
http://infosantamonica.se
Monica Mörland - Olja.
Lisbeth Lindhult - Akvarell
Siv Malm - Vedic Art
Marie Haglund - Vedic Art
Mindfulness - workshop 15 min.Lörd
18,19,Sönd 13,14.
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
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Tidaholm satsar vidare på Konstnatten
med 20 spännande utställningsplatser.
Tidaholm fortsätter att satsa för att vara en
del av Konstnatten. Av 110 platser att besöka,
finns 20 i Tidaholmsområdet. Västsveriges
största konstrunda ökar inte bara i antal utan
också geografiskt. Från Skara i väster till Tidaholm i öster och Valleområdet i norr till Jäla i
söder. Det är ett stort geografiskt område att
resa runt i för att uppleva Konstnattens alla
kreativa utställare.
I Tidaholm finns två områden som utmärker
sig mer än andra. Det är i centrala Tidaholm
kring Vulcanön och Turbinhusön och Hellidsberget som den stora koncentrationen av
utställningsplatser finns men det finns också
en hel rad utställningsplatser utanför centralorten som exemplevis, Dimbo, Velinga och
Vättak med spännande och lockande utbud.
Tidholms kommun med Johanna Larsson
och kulturförvaltningen som dragare för
Konstnatten, lägger ner kraft och energi för
att också Tidaholm skall dra nytta av den
turistström som gästar Konstnatten. 2012 var
det 60 000 besökare och med gemensam TV
reklam, hade de flesta besöksrekord. Satsningen fortsätter.
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historia. I C-Magasinet ställer fyra konstnärer
ut textil, sprayfärgskonst och ordkonst bland
annat. Rudbecksgymnasiet har också de en
utställning signerad Anna Larsson. Marbodal
Center har två utställare i en spännande mix
av målad konst och tårtor.

årets utställare på Ekebergs Gård är Jane
Hellström som också hon fick ett ”Gyllene
Äpple” förra året för kvalité i konsten.
Ateljé Bergaknuten bjuder in till den vackra
ateljén med ett fullmatat innehåll och till en
spännande trädgård.

Turbinhusön granne med Vulcanön
På gångavstånd från Vulcanön ligger Turbinhusön. Två öar i ån Tidan som på många
sätt utgör centrum i Tidaholm. Turbinhusön

Svenska Kyrkan
En brand i kyrkan i Tidaholm hade så när satt
stopp för deltagande under Konstnatten. Nu
blir ändå Mångkulturkalaset av i Kyrkans Hus
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2012 års Konstnatt på
Ekebergs Gård bjöd på många upplevelser
och resulterade i årets ”Gyllen Äpple” för bästa helhetsupplvelse.
En lika stor satsning görs på gården för Konstnatten 2013.

VonContoret satsar på helhetsupplevelse med
husets alla rum öppna och utställningar lusthus.
gårdshus och amfiteater med konstnärerna Maria
Alloh och Anna Wilhelmsson, Ateljé Anna.

Utställning och helhetsupplevelse på VinContoret
I VinContorets gårdshus, lusthus och trädgård, på Vulcanön, ställer Maria Alloh och
Anna Wilhelmsson ut sin konst. Tillsammans
med VinContoret gör de en helhetsupplevelse med mat, fika och utställning. VinContoret
har öppet i alla rum så det också går att göra
ett besök i källaren där bland annat puben
ligger.
Maria Alloh gör en installation i lusthuset.
Installationen heter ”Time to say good bye”
och är en hyllning till hennes mormor som
gick bort i januari 95 år gammal. Bilderna
som kom till Maria under sorgearbetet gör
hon nu till en installation som kommer att
illustrera livet från födelse till mötet ljuset.
Maria är keramiker och har sin inspiration i
naturen.
I gårdshuset blir det måleri, foto och videoinstallation av märket Anna Wilhelmsson. Hon
jobbar kring ett tema med två projektioner
som samverkar med varandra och handlar
om mellanmänskliga relationer och hon utforskar vilka jag man skapar på social medier.
Anna är filmvetare och litteraturvetare med
media och kommunikation som grund. Till
vardags driver hon Ateljé Anna i Ekedalen
utanför Tidaholm.
Mellan lusthus och gårdshus, i amfiteatern
kommer båda att exponera verk i utomhusmiljön.

ligger vackert vid fördämningen som såg till
att Tidan gav fallhöjd till turbinen som försåg
Tidaholm med ström. Numera är Turbinhuset
en konsthall med flera konstutställningar per
år. Granne med huset ligger kaffestugan med
uteservering. Ett populärt utflyktsmål under
sommaren.
På Turbinhusön är det utställningar, förutom i
Konsthallen och Kulturmagasinet, i Ingemarsstugan i den angränsande parken liksom i
Smedstugan.

Många utställningsplatser på Vulcanön
Det händer inte bara på VinContoret utan
också hos grannarna på Vulcanön. Tidaholms
museum har utställningen Forever young,
en utställning som påminner om axelvaddar
och pudelrock och utställningen Tidaholms

På Hellidsberget
Hellidens Folkhögskola och Litografiska museet, Ateljé Bergaknuten och Ekebergs gård
är tre platser med ett stort utbud. Ekebergs
Gård fick förra årets utmärkelse ”Gyllene
Äpplet” för bästa helhetsupplevelse. En av

Gr at

Här handlar
Svanmärk

Öpp

Spännande utrymmen i källarregionerna på vinContoret. Vinlagring och pub under vackra källarvalv.

med fika, film och foto.
Utanför staden är det
många sevärda utställningar och platser.
Annebergs Bränneri är sevärt som kulturminnesmärke som dessutom är fyllt med spännande aktiviteter och utställningar.
I Dimbo, granne med Anneberg, ställer
medlemmar i ”Tuffa Trådar” och Broderiakademin ut hos Ateljé Knut. I Dimbo kyrka visa
Bengt-Åke Öhgren sina vackra och spännande bilder från sina resor i Arktis. I Velinga
har Anne Karlsson öppet sin ateljé, ”Ateljé
Widlunga” med många olika tekniker i sitt
skapande.

Tidaholm

Bra • Bekvämt • Billigt

Öppet alla dagar 8-22
ICA.se/kvantumtidaholm

Tatuering sticker ut
Något utöver det vanliga och lite av tjus-
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Jessica Lindberg – Ordkonst
Forever young – Utställningen påminner
om axelvaddar och pudelrock, Palmemordet
och Tjernobyl. Även om övergången från en
kollektiv anda till individualism
Tidaholms historia – Museets basutställning
berättar om stadens framväxt, arbetarnas
villkor, om världens största tändsticksfabrik,
om framgång och tillväxt, men också om
tragiska bränder och nedläggningar.
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
105. C-Magasinet, Vulkanön, Tidaholm
Utställare:
Fordon från tidaholms bruk visas
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
106. Grafiska verkstaden, Vulcans väg 3,
Tidaholm
Utställare:
Grafik ur samlingarna och elevarbeten.
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
107. VinContoret, Vulcanön, Tidaholm
www.vincontoret.se
Utställare:
Maria Alloh – Skulptur, keramik, screentryck
Anna Wilhelmsson – Olja, akvarell,
videoinstallation
Utställning både inomhus och i trädgård med
bl.a installation i lusthuset och användning av
amfiteater
Öppet: Fredag från 17, lör. 16 – 01
Övrigt: Servering med fullständiga rättigheter
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lena Granqvist 0502 – 250 000
108. Turbinhusön, Tidaholm
www.tidaholm.se
Utställare:
Konsthallen:
Mikael Käll, Annica Eichhorn m.fl.
På vinden:
Maria Karlsson – Akvarell, akryl, monotypi,
bruksföremål i textil, vintage, återbrukskonst
m.m.
Ingemarsstugan:
Ing-Maries Hud & Harmoni - Försäljning av
kläder, inredning, hudvård och smink.
Catarina Johansson – Betongkonst
Gunilla Jakobsson – virkade leksaker
Smedstugan:
Lizette Classon – Keramik
Mariana Gård – Trasmattor
Assar Larsson – Trähantverk
Kulturmagasinet:
Nina Vinneberg – Silversmide, måleri
Weine Norman – Smide
Amatörmålarna – Måleri
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Servering i Kaffestugan.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
109. Festvåning 4:an, Bruksgatan 4,
Tidaholm
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www.fyranhuset.com
Utställare:
Doc Bay´s Tattoo, Sture Wik – Tatuering
Öppet: Lör. 16 – 01
Övrigt: Mat, servering och pub med
fullständiga rättigheter
Tillgängligt för rullstolsburna: ja
Kontakt: Angela Johansson, 0502 – 71117
110. Pingstkyrkan, Nya Torget 9, Tidaholm
Flera utställare med olika material och
tekniker.
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Servering av enklare förtäring
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Ulrika Moschos, 0502 – 71492
111. Marbodal Center, Vulkanön, Tidaholm
www.marbodalcenter.se
Utställare:
Dana Ingesson – Akvarell, olja
Susanne Magnusson Wolf – Tårtor bakade
och på bild
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 12 – 16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Annelie Andersson, 0705451608
112. Svenska Kyrkan, Kyrkans Hus , Norra
Kungsvägen 6, Tidaholm
Svenska Kyrkan, Sensus och Vuxenskolan –
Mångkulturkalas, Foto, film och fika
Öppet: Lör. 18 – 01
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
113. Ekebergs Gård, Helidsberget, Tidaholm
Fick Gyllene Äpplet 2012 för bästa
totalupplevelse
Utställare:
Jane Hellström – Skulptör och bildskapare.
Skapar på plats under Konstnatten
Gulliv Heed – Trasmattor och halmvävar
Larsåke Heed – Träskulptur
Maria Gyllensvaan – Lek med lera
Julius Pettersson – Smide. Smider i smedjan
under Konstnatten
Mårten Gyllensvaan – Bilder
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Lördag servering av soppa, bröd och
dryck i samarbete med VinContoret. Falans
bakeri bakar surdegsbröd i den vedeldade
ugnen. Söndag kaffe med kaka.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Maria Gyllensvaan 0706063151
114. Ateljé Bergaknuten,
Hellidsberget, Tidaholm
GPS: lat 58,16 long: 13,99
http://www.bergakarin.se
Utställare:
Susanne Gyltman - Väggmålning, textil
Christina Lindberg - Rakubränd keramik,
skulptur
Lisbeth Blomkvist - Fotorealism,textila bilder
Karin Hurtig - Textila skulpturer, inom o
utomhus. Övergripande BILTEMA
Öppet: Fre. 16-21, Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Soppa och kaffe kokas över

öppen eld. Vild och vacker trädgård med
sljussättning och baddamm.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja.
Större delen av utställningen kan ses av
rullstolsburen, toalett och bil kan köra ända
fram
115. Hellidens folkhögskola, Konstgrafiska
Museet, Helliden, Tidaholm
GPS: 58.17529, 13.97972
http://www.helliden.se
Hellidens Folkhögskola - Bildkonst, keramik,
textil, silversmide
Karl-Åke Nyström – Minnesutställning,
vernissage lördag 14 – 16
Öppet: Lör. 16 – 01, Vernissage
Minnesutställning 14 – 16, sön. 11 -16
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Lars Lundqvist, 0502 – 14334, Lena
Elmquist, 0502-17810
116. Ateljé Knut, Dimbo
Utställare:
Medlemmar i Tuffa Trådar, Broderiakademien
– Utställningen ”Hållmasken”.
Textila skapelser med nål och tråd. Textilt
museum.
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Försäljning av olika textila alster.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Toalett i
närbelägen byggnad. Ramp finns.
Kontakt: Kristina Blixt, 0762223270
117. Dimbo Ottravads kyrka, Dimbo
GPS: 58.16998, 13.81956
Utställare:
Bengt-Åke Öhgren – Foto
Janna Sernerup – Måler – Kyrkor i olja
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Kyrkans kulturhistoriska föremål
exponeras
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gunnel Hagman, 0708482906
118. Annebergs Bränneri, Dimbo
www.annebergsegendom.com
GPS: 58.14990, 13.80723
Utställare:
Malin Eriksson – Akvarell och
blandteknik
Claes Olsson – Olja, akvarell
Marian Brisman – Textilkonst
Paula Sandgren – Luffararbeten
Jeanette Carlsson – Målning på trä
Elsa Andersson – Pedagogiska sångpåsar
Christina Lilja – Fritt broderi
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Kaffe, hembakt och
hemgjord soppa.
Stuga med 6 sängplatser
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Gunnel Hagman,
0502-41008, 0708482906
119. Ateljé Keramikdrömmen,
Madängsvägen 15, Tidaholm
www.keramikdrommen.com
Utställare:
Anja Stensson – Vaxmålning

Marie Wärnbring – Foto
Jessica Gustafsson – Keramik
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Soppa och stekpannebrödsbak över
öppen eld
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej. Bara
delvis
Kontakt: Jessica Gustafsson, 0704693601
120. Ateljé Widlunga, Berghem, Velinga
GPS: N 58° 6.940›, E 13° 58.003›
http://hugskottochinfall.blogspot.se/
Utställare:
Anne Karlsson, glasfusing, akvarell, prints,
textil
Öppet: Lör. 16 - 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Försäljning. Vi bjuder på våra goda
våfflor så länge smeten räcker.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej.

Bl.a. inspirerad utifrån dottern, Eva Kellets
dikter.
Öppet: Lör. 16 - 01, sön. 11-16
Övrigt: Lördag 16.00-01.00 Diktläsning, flöjt
och gitarrspel varje hel timma.
Enklare servering
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
Kontakt: Eva Kellett, 0701515852

Skara

126. Stifts- och landsbiblioteket,
Biblioteksgatan 3 / Prubbatorget, Skara
GPS: 58.38664, 13.43970
http://www.skara.se
Utställare
Ej klart
Öppet: Lör. 16-01
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

131. Sjöbacken Gård, Öglunda Sjöbacken,
Axvall
GPS: 58.45224, 13.70183
http://www.sjobackengard.se
Utställare
Anastasia Taylor-Lind - Foto
Oskar Rosell - Foto
Öppet: Lör. 16-01, Sön. 11-16
Övrigt: Gårdsbutik. Servering,
specialerbjudanden i gårdsbutiken
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

Kontakt: Skara Turistbyrå, 0511 - 32580

121. Vättaksgården, Vättak
Utställare:
Eva Rosell – Handvävd textil
Börje Rosell – Foto
Pernilla Berg – Textilbroderi
Paula Sandgren – Luffarslöjd
Monica Berg – Foto
Emil Sandgren – Guld och silversmide
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Severing, försäljning
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
Kontakt: Christer Berg, 0502-45070

128. Västergötlands museum,
Stadsträdgården, Skara
GPS: 58.38979, 13.44047
www.vastergotlandsmuseum.se
Utställare:
Medeltida konstskatter i basutställningen
Skara i medeltid
Agnes de Frumerie – Konstnär och
glaspionjär
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Museets café håller öppet
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

122. Rudbecksgymnasiet, Vulcanön,
Tidaholm
Utställare:
Anna Larsson/Avanna – Illustrationer, tryck
på kläder, textiltryck, foto, akrylmålningar
Öppet: Lör. 16 – 01, sön. 11 – 16
Övrigt: Servering av dryck och tilltugg.
Möjlighet till fotografering och
specialbeställningar, försäljning av
specialutgåvor och annan försäljning till
specialpriser.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

129. Bladhska huset, Skolgatan 1, Skara
http://skarakonstforening.se/
GPS: N 58° 23.266›, E 13° 26.459›
Utställare Bladhska galleriet
Edna Cers, batik och grafik
Utställning och butik på övervåningen
AK Medin - Akvarellmåleri och poesikort
Lena Gyltman - Design och måleri med
segelduk
Öppet: Fre. 11-14 (övervåning/butik till 16),
Lör. 16-01 Sön. 14-16 (endast galleriet)
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Endast
galleriet är tillgängligt för rullstolar

123. Hemma hos familjen Kellett,
Södra Kungsvägen 19, Tidaholm
GPS: 58.17663, 13.96143
Utställare:
Inger Gunnarsson, född Grafström - Akvarell.

Marita Piela - Akvarell, olja
Pelle Räf - Visar boktryckarkonsten i Arkivet
Skara Fotoklubb - Visar Skarabilder i kaféet
Öppet: Fre. 12 - 16, Lör. 16 - 01, Sön. 11 - 16
Övrigt: Kafe´
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

130. Veterinärmuseet, Veterinärgatan 7,
Skara
GPS: 58.38830, 13.43850
www.veterinarmuseet.se/default.asp
Utställare

125. Best Western Jula Hotell & Konferens,
Vilangatan 4, Skara
GPS: N 58 23.686´, E 13 26.984
www.julahotell.se
Utställare:
I vår konst hall finns tavlor av Anders
Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Bengt
Lindström, Peter Dahl med flera.
Öppet: Fre. 10 - 22, lör. 10 - 01, sön. 10 - 16
Övrigt: Restaurang öppet
fre. och lör. 18 - 22, Café öppet, fre. 10 - 22,
lör. 10 - 01, sön. 10 - 16
Kontakt: Catarine Larsson, 0511-310000

Samlingsutställningar för Konstnatten
finns i
Medborgarhuset i Falköping
och i
Stadsbiblioteket i Tidaholm
Öppettider hittar du i utställarlistans
nummer 102 och 103
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FALKÖPING NU
FALKÖPING NU, EKONOMISK FÖRENING HAR TILL UPPGIFT ATT:

planera, genomföra, marknadsföra, utveckla och
kvalitetssäkra evenemang, marknadsplatser samt projekt som
främjar hållbar tillväxt och affärsutveckling på Falbygden.

Tillsammans med Falköping ALPIN och andra näringsidkare på
Mösseberg, gör vi marknadsföring i Danmark för att stärka
vinterturismen.
Det gav resultat redan första året. Nu säljer Skitrip - en av danmarks
största reseföretag- vinterpaket till Falköping. Det märks en markant ökning i gästnattsstatistiken och vi
märker också att Danska vinterturister handlar i centrum.
I samverkan med Falbygdens Mat och Kultur och andra aktörer driver
vi utvecklingsprojekt som hittills genererat över en miljon kronor i
utvecklingspengar till Falbygden.
Exempel på det är Kulturarena Tomtens Kalkbrott,
Valle Baroque, GöteborgsOperans konsert hos Löfwings, Kulturkonferens, Konstrundan i Påsk och projektet
Affärsutvecking i Kultursytem.
Falköping Nu har också varit en part i, eller gjort egen TV reklam, i Göteborg, TV4 Väst, TV4 Jönköping och TV4
Skaraborg, för att marknadsföra Falbygden. Det kan vi också läsa av
resultatet av i gästnattsstatistiken.
Vi fortsätter att satsa långsiktigt och hållbart för att bygga
arrangemang och marknadsplatser på Falbygden för att öka antalet besökare. På det viset skapar vi ett bättre
kundunderlag för näringsidkare på Falbygden. Det gynnar dig som medlem i Falköping Nu.
Vi fortsätter också att bygga nätverk, samverkan och
samarbeten, för att få mer utveckingskraft och mer
utvecklingspengar till Falbygden.

.

/Styrelsen för Falköping Nu ekonomisk förening

FALKÖPING NU
38

lilla

TIDAHOLM

ger dig stor behållning

Utställningar

Evenemang

Konsthallen Turbinhusön

Mopedträff

Customkonst i närbild
15 juni - 7 juli
Fotoutställning av Dan Nilsson där läckra
detaljer lyfter fram customisering av MC
och bilar som konstform.
Ingemars bildskatt
13 juli - 4 augusti
Bilder från Tidaholm under 100 år.
Textilutställning
10 augusti - 8 september
Fem konstnärer visar olika uttryck genom
det textila trycket.

Kulturmagasinet Turbinhusön
Konstutställning
6-30 juni
Konstutställning med variation av lokala
amatörmålare.
Hantverksutställnig
2 juli-10 augusti
Utställning och försäljning av lokalt hantverk. Keramik, trasmattor, betongkonst,
trä- och luffarhantverk, glasfusing mm.

Tidaholms Museum
Forever young - tillbaka till 80-talet
4 maj - 27 oktober
Hur minns du 1980-talet? Kanske genom
axelvaddar och pudelrock, eller tänker du
på Palmemordet och Tjernobyl? Nyheter som workout och aerobics placerade
kroppen i centrum, rädslan för HIV kom
över oss och det blev en förskjutning från
det kollektiva till det individualistiska.
Basutställning
Tidaholms Museum berättar historien om
Vulcan, världens största tändsticksfabrik
omkring förra sekelskiftet, om bruket,
bilarna, arbetarna, anstalten och tillvaron i
Tidaholm.

1 juli
Mopedrally med aktivitetsstationer och
tipsfrågor i Fröjered. Jury, musiktävlingar,
förströelse, korv, våfflor och dragning av
mopedlotteri.

Bellmandag

6 juli
7
Picnic på Turbinhusön med Bellmanmusik,
1700-talsdans och servering i samarbete
med VinContoret och Kaffestugan.

Kräftans dag

9 augusti
Folkfest med fritt kräftmete i centrala
Tidaholm för alla barn upp till 15 år.
Kringarrangemang och underhållning.
Har du tur fångar du en märkt kräfta
och får ett pris under kvällen.
Kräftfisket startar kl. 17.
Är du över 15 år är du lika välkommen
att göra barnen sällskap och kanske ha
picknick i gröngräset medan barnen fiskar.

Kräftival

10 augusti
Aktiviteter för hela familjen på Gamla torget
under dagen, underhållning och servering
under kvällen.

Mat- & hantverksmarknad

10 augusti
Strosa bland smedstugorna i den gemytliga
miljön på Turbinhusön. Försäljning av lokalt
hantverk och närproducerat livsmedel,
ansiktsmålning och ponnyridning.

Skördemarknad

17 augusti
Försäljning av närproducerat livsmedel på
Gamla torget. Aktiviteter för barnen.
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den som är sugen på något extra så finns det
hällgräddat bröd och kaffeservering.

Kvarnen, Skattegårdens bakstuga
och Wardins - Konstnattsbesök i Jäla
I Jäla by har de varit aktiva kring Konstnatten sedan start. Wardins har varit något av en
inspirationskälla för att arrangera saker i byn
och Maria Wardin har dessutom varit aktiv i
Falbygdens Mat och Kulturs styrelse under
många år. Hon var också drivande för Skördefestmarknaden på torget för mekelsmässarrangemanget. Maria Wardin är fortfarande en
aktiv marknadsförsäljare på torget i Falköping
och på andra ställen. Wardins Gårdsprodukter är inarbetat och känt för fina grönsaker under säsong.
Under Konstnatten har hon haft utställningar
i växthuset, belyst sin örtagård och utvidgat
utställningsytorna till brygghus där fyra
utställare huserar och nu i ladugården där tre
utställare finns under Konstnatten. Därutöver
ställs veteranlastbilar ut på gården.
I brygghuset har Maria sina stamgäster och i
ladugården tre nya utställare. Det är Florene
Jakaj från Floby som målar i akvarell och
Olja, Helena Johansson Bengtzon som
skapar bilder med glödpenna och Madeleine
Wenner, som skapar sina bilder i vax.
I Brygghuset är Maria Lundström som ställer ut Akvarell, Monica Lenner-Svensson,
smycken, Margareta Oscarsson, Lappteknik och Malin Brolin, Mollymys - textilt
hantverk.
Florene Jakaj hämtar sina motiv från naturen
med framförallt blommor är hans område.
Florene kom till Sverige 1998 från Kosovo.
Målar gör han på sin fritid men har ambitionen att bli konstnär på heltid. Han började
sitt skapande med blyerts och då var motiven
framförallt ansikten och porträtt. Senare har
han börjat måla i akvarell och olja och är nu
en målande konstnär.
Helena Johansson Bengtzon är från VartoftaÅsaka. Hon arbetar i en teknik som inte ses så
ofta. Med glödpenna - Pyrografi - skapar hon
bilder som lite slarvigt uttryckt - glöder. Hon
trollar fram skiftningar och strukturer som
ger porträtten liv. Ett fantastiskt bildskapande som bland annat gett henne plats i den
jurybedömda Vårsalongen på bildkällaren i
Falköping. Helena skapar det annorlunda med
en annorlunda teknik och fantastiska motiv.
Tredje utställaren i ladugården hos Wardins,
är en återvändare. Madeleine Wenner är
barndomsvän med Maria Wardin. Efter 25 år
träffades de igen på Facebook och kontakten
återupptogs. Maria såg hennes bildskapande
och bjöd in Madeleine till Konstnatten.
Madeleine är till professionen sjuksköterska
och driver Tingsryds Friskvård och Hotell
Tingsryd. Hon skapar sina bilder med smält-
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vax och det började som ett sätt att ge uttryck
för de bilder hon har inom sig. Bilderna började hon hänga upp i hotellets korridorer och
snart var intresset väckt bland gästerna. För
Madeleine är det en kombination av bildskapande, skrivande, friskvård och healing - en
kreativ kraft som hon använder i det dagliga
livet.
Jäla kvarn är en annorlunda utställningslokal. Kvarnen är från 1919 och är intakt
med alla maskiner kvar. Ett mindre museum
på tredje våning ger en bild av kvarnens

För den som vill skaffa sig färsk information om vad som händer och som kommer att
hända i Jäla kan gå in på www.jalaby.se

verksamhet. Sex utställare finns i kvarnen.
Anna-Lena Florén med sömnad i vaxduk
och jerseytyg, Jenny Carlsson med alster i
betong, Lena Magnusson, keramik, Jenny
Johansson visar nygamla möbler, Madelene
Zackrisson, stickat och smycken och Ida
Claesson med dekorationskransar.
Duvereds kött erbjuder gulaschsoppa på närproducerade råvaror. I kvarnen erbjuds också
aktiviteter för barnen.
Skattegårdens bakstuga
Lena Larsson har bakstugan öppen och för

I vaxteknik skapar Madeleine Wenner sina
bilder som ofta beskriver sagolandskap med
ett drömskt innehåll.

57-59

Helena Johansson Bengtzon skapar sina bilder
i tekniken Pyrografi. Med en fantastisk precision
växer skiftningarna fram i hennes bilder.

Florene Jakaj hämtar sina motiv från naturen. Den lysande vackra rosen som är
under arbete kommer att hänga på utställningen hos Wardins.

Wardins Gårdsprodukter
Öppet: Tors.10-17, Sön. Öppet: 14-17
Fre.: Lev. av beställda grönsakskassar
Lör.: MaltaJohannaMarknad, Falköping

www.wardins.se
facebook.com/WardinsGårdsprodukter
0515-470 51, 0708-92 11 19
Korsgården 2 Jäla
52155 Floby
Florene Jakaj, Helena Johansson Bengtzon och Madeleine Wenner i ladugården hos Wardins där de ställer ut under Konstnatten.
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KVALITETSTRYCKSAKER
i 1 till 4 färger
i såväl små som stora upplagor
Välkommen med Din prisförfrågan

Svärd & Söner
Tryckeri AB
Tryckerigatan, Falköping
Tel. 0515-831 40
www.tryckeri.info

I samhället Lögdeå uppe i Västerbotten har
Linda och Mattias Baudin sin verksamhet.
Här skapar Linda i glashyttan och Mattias i
sin smedja. Här förenas det sköra glaset och
det hårda järnet i skön konst.
Linda Baudin är utbildad glasblåsare på
Riksglasskolan i Orrefors och har även fördjupat sina kunskaper inom glasblåsning som
uppdragselev på Riksglasskolan. Hon arbetar
såväl med glasblåsning som gravyr, blästring,
Tiffanyteknik, mm. ”I enkelheten vilar känslan
för det oväntade i färg och form” säger Linda

I enkelheten
” vilar
känslan
för det oväntade
i färg och form

”

Mattias Baudin gick sin utbildning på Gränsfors bruk. Mattias arbetar med konstsmide,
gärna i det större formatet, och använder sig
av kontraster i materialet. Formspråket är
uppåtsträvande där svart järn står i kontrast
till polerade ståldetaljer eller Lindas glas.
”Med hammarslag, ur sot och eld söker jag
det stilrena, det enkla.” säger Mattias.

Baudins kombinerar materialen och uttrycken
till en gemensam helhet. Vi arbetar med
platsspecifika utsmyckningar, utställningar
och uppdrag.
Under våren har Mattias färdigställt ett Dopträd till Backens kyrka i Umeå. Stammen är hela

Foto Linda Baudin

Linda och
Mattias Baudin
- Långväga
utställare på
Galleri Tinnert

3 meter lång och hela trädet väger ca 150 kilo.
Till Universitetssjukhuset i Umeå har Linda
utfört en ”Glaspojke”. Tekniken är slipat glas
som monterats och sandblästrats samt med
spegelglas. Glaspojkens budskap är att barnen är vår framtid, de är fortsättningen på
livet. Vi ska vara rädda om dom.
Till Galleri Tinnert tar vi med och visar vad vi
jobbar med i det lite mindre formatet, säger
Baudins.
Vill ni se mer av Linda och Mattias konst, gå
in på www.baudinskonst.se
Utställningen har vernissage den 28 september och pågår tom 12 oktober.

Linda Baudin är utbildad glasblåsare på
Riksglasskolan i Orrefors och har även
fördjupat sina kunskaper inom glasblåsning som uppdragselev på Riksglasskolan. Hon arbetar såväl med glasblåsning
som gravyr, blästring, Tiffanyteknik, mm.
Foto: Sylvia Orädd

Foto: Håkan Nordström
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Kreativiteten flödar på Hantverksboden i
Falköping
Aktiviteten och kreativiteten är stor på arbetsplatsen för funktionshindrade som drivs av Falköpings kommun med en entusiastisk personal.
Variationen är stor på det som produceras - allt från kort till vävalster och dataproduktion. I butiken som ligger i anslutning till produktionslokalerna, säljs de färdiga sakerna. Berit Tidqvist är en av ledarna som själv har målarkurser för en grupp konstnärer och blivande konstnärer.
Kreativiteten som möter redan i entrén i den
lilla butiken i korsningen St:Olofsgatan 42 och
Eriksgatan, är mycket positiv och entusiastisk.
Här finns vackra vävda mattor, väskor, kort
och mycket annat att köpa. En presentbutik
värd att lägga på minnet för allehanda tillfällen.
Hantverksboden är en del av dagcenter Freja
och drivs av Falköpings kommun. Hantverksboden är dagcentrets arbetsplats och för-

utom att producera till den egna butiken tar
man på sig uppdrag som exempelvis textilier
till bibliotekets barnhörna.
Det är en mycket kreativ arbetsplats som
anpassas till individen. 32 arbetstagare är
det för tillfället och de har ett brett utbud av
verksamhet att delta i.
Den mera skapande, konstnärliga verksam-

hetn har bland annat som mål att vara med
på Konstnatten med en utställning. Det är
fjärde året som Hantverksboden i Falköping
är med på Konstnatten. När Skördefestmagasinet gästar verksamheten är Lena i full gång
med mjölbatik på temat Jurassik Park. Berit
hjälper en annan arbetstagare med att få
fram motiven till de brevkort som produceras
för butiken. I dataavdelningen layoutas ”På
gången” som är en månadstidning för Freja

fritid. Det är en informativ tidning för Freja
dagcenter med allehanda veksamhetsinformation, tips om aktiviteter, recept, boktips
och mycket annat. Henrik redigerar och
layoutar den populära tidningen och det är
majnumret som börjar ta form då vi besöker
redaktionen.
I lokalerna på andra våningen är det vävstolarna som dominerar utrymmet. I flera vävar
växer både dukar och mattor fram. I en av
vävstolarna solvas det för varpen som skall
bilda ett mönster. Ett tålamodsprövande
arbete som kräver sin koncentration.
Berit avlsutar med att visa några av alstren
som skall vara med på utställningen under
Konstnatten. En naiv bild på en flicka fångar
Skördefestmagasinets intresse. Det är en helt
underbar bild som med sitt
uttryck får glädjen att
kännas långt ner i
magtrakten. Den bådar gott
för Konstnattsutställningen.

I butiken säljs mycket av det som
produceras. Vävda kassar är populära
och här finns det mycket att välja på
för den som vill följa trenden som gäller nu.

Berit Tidqvist leder målarkurser
och ansvarar för den konstnärliga verksaheten på dagcenter
Freja.

Solvning med mycket att hålla reda på och
som kräver stor koncentration
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Brukshästens dag

Skattegården Jäla, Lördag 31 Augusti
9 året för brukshästdagen på Skattegården

körning med diverse redskap
för jord - och skogsbruk och körning med
häst och vagn. Flera raser finns på plats,
tex ardenner -, nordsvensk - och fjordhäst.
Nytt för i år är att det blir DM i Brukskörning
I tävlingen ingår flera moment, tex funktionskontroll,
lydnadshinder, lastbrygga, halter och backning .
Det är en publikvänlig tävling som vem som helst kan
ha glädje av att titta på.
Servering
Entré 20kr för vuxen, barn gratis

Utblick
- Människa i världen.
En fotoutställning
på Sjöbacken Gård med
Anastasia Taylor-Lind
och Oskar Rosell
Under Mekelsmäss kommer Sjöbacken Gård att bjuda på
en fotoutställning av internationell klass. Två fotografer
– en världsrenommerad och en ung talang på uppgång –
kommer att visa fantastisk fotokonst under titeln
UTBLICK – MÄNNISKA I VÄRLDEN.
Utställningen visas utomhus där bilderna spänts upp mellan de
lummiga björkarna i hagen. De fascinerande bilderna skapar en
spännande kontrast till det gamla soldatbostället, den majestätiska eken och de böljande ängarna.
Foto: Oskar Rosell

Foto: Anastasia Taylor-Lind

Kontaktperson Lena Larsson tel,0739040617

www.jalahos.se

Under Mekelsmäss har vi öppet lördag kl 16-01 och söndag kl
11-16. Kom och njut av de vackra omgivningarna och de fantastiska bilderna. Slå dig ner i vår lilla servering och koppla av eller
ta del av våra specialerbjudanden i gårdsbutiken

Anastasia Taylor- Lind (f 1981) är en engelsk-svensk
dokumentärfotograf som arbetar över hela världen. Hennes
prisbelönta reportage har fört henne till så skilda miljöer som
kvinnliga soldater hos PKK-gerillan i Turkiet, supermodeller i
Sibirien, unga mödrar i Azerbajdzjan, kosacker på Krim och zoologiska djur på Gaza-remsan. I National Geographic nr 3 i år har
hon skildrat människor runt den gigantiska San Xia-dammen
i Kina. Hon har sin bas i London och arbetar för tidningar och
tidskrifter som National Geographic, Newsweek, Time, GEO
Germany, ELLE France, Marie Claire, The Telegraph Magazine,
The Observer Magazine, The Sunday Times Magazine, och The
New York Times.
Anastasias bilder har visats på utställningar världen over. The
Saatchi Gallery, The Frontier Club och The National Portrait
Gallery i London, Fovea Exhibitions i New York, Lodz fotofestival i Polen och Pikto Gallery i Toronto är bara några av de
ställen vars public har fått beröras av hennes dokumentärfoton
från hela världen.
Hon har mottagit flera fotoutmärkelser för sina bilder från en
mängd olika organisationer bl a FNAC grant for photojournalism, Canon Young Photographer Award år 2010 och Royal
Photographic Society Joan Wakelin Bursary år 2009. För ett par
år sedan blev Anastasia utvald att delta i the World Press Joop
Swart Masterclass.
Anastasia är utbildad vid University of Wales Newport och London College of Communication. Hon är medlem av VII Photo
Agency, en kollektivägd agentur för dokumentärfotografer.
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Oskar Rosell (f 1990) är en ung nyutbildad fotograf med ett
särskilt intresse för dokumentära porträtt. Han arbetar också
med reklambilder och bilder för olika webbplatser. Hans
porträttfoton stammar inte bara från Sverige utan också från
resor i ex.vis Portugal och Budapest.
Oskar är utbildad vid Sigtuna Folkhögskola och Tollare Folkhögskola.
Han har varit representerad på bl a Ungt Foto i Falköping 2012.
Sjöbacken gård - Gårdsbutik och Bed & Breakfast

ligger mellan Öglunda och Lerdala. Ett gammalt soldatboställe
som legat på samma vackra plats sedan mitten av 1800-talet
men som har anor sedan sent 1600-tal.

I gårdsbutiken säljs bl a linneprodukter, smycken, handgjorda
borstar, gammalt glas, hemlagade delikatesser, handstickat,
lammskinn från egen gård. Bed & Breakfast har öppet året om
och inrymmer två charmiga sovloft, det ena i svit med ett matrum. Kök och bad finns givetvis liksom TV med DVD på rummet
och trådlöst internet.
Vägbeskrivning: Från Varnhem kör 8 km norrut till Öglunda.
Fortsätt rakt fram genom Öglunda. Efter 2 km ta vänster vid
skylt Åbod 2. Efter 500 m ta vänster vid postlådorna. Följ vägen
till dess slut.
Under Mekelsmäss har vi öppet lördag kl 16-01 och söndag kl
11-16. Kom och njut av de vackra omgivningarna och de fantastiska bilderna. Slå dig ner i vår lilla servering och koppla av eller
ta del av våra specialerbjudanden i gårdsbutiken.
Välkomna att njuta av Sjöbacken Gård och utställningen
UTBLICK – MÄNNISKA I
VÄRLDEN!
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Skörde- och kulturfest runt sjön Östen
28 - 29 september 2013
lördag 11-22 och söndag 11-17
Brommö
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Skörde och Kulturfest runt sjön Östen

7. Österbergs konditori Tidan
www.vastsverige.com

I slutet av september infaller Mikaelsdagen eller
”Meckelsmäss”. Fram till 1773 var det en helgdag i Sverige.
Skörden var bärgad och man festade. Den traditionen och
festkänslan vill vi återskapa och bjuder in till Skörde och –
kulturfest.
Entreprenörerna visar upp frukt och grönsaker i de mest
prunkande färger. Utställarna öppnar hus och hem och skapar
en upplevelse där ljuset bryter av det becksvarta...

7. 8:ans loppis Tidan
073 089 0585

Då ska man pass på att åka ut och uppleva – smaka – lyssna och
njuta av allt som landsbygden bjuder på.

7. *Vads Kyrka
Lördag kl 19.00
7. *Tidan parken
Lördag 17 - 22
www.tidan.org

Hela Horns by sjuder av liv denna helg. Källåsens Blomster och
Trädgård har en liten marknad, här bakar man hällbröd under
dagtid och på lördag
Vill man gå på loppis, kolla hönor, Fransk lantstil, eller fika i
Mormors kaffestuga är ett besök hos Drängstugan ett stopp på
rundan.

13. Horns byggdegård
www.yourvismawebsite.com/horns-bygdegardsforening

I Binnebergs Tingshus pågår en utställning av Vivian Tuuri.
För barnen finns det ”konst pyssel”

14 .Källåsens Blomster & Trädgård Horn
073 424 5241

Rörs bygdegård har utställning och försäljning av olika sorters
pumpor, här servers också kalvdans till kaffet.

15. Johan Gustavsson
http://johangson.tumblr.com

På Logården kan man uppleva en naturskön kulturbygd i
skördetid med sång, möten vid brasan, och fika med ”hembakt”

16. Binnebergs Tingshus
www.binneberg.se

I Tidans samhälle händer det grejor ! I Vads kyrka är det
musikgudstjänst på lördag kväll, med gruppen Magpies.
I Tidanparken är det aktiviteter mellan kl 17 - 22 på lördagen.
Här kommer det att bli marknad med ”hemagjort” och
närproducerat, aktiviter för barn och vuxna. När mörkret faller
kan man gå på vandring med spöken om man vågar. Filadelfias
goda soppor serveras och för den som blir grill sugen finns det
också att få.
Tidans scoutkår firar sin 70 års dag med att bjuda in alla som
varit aktiva under dessa år, och uppmanar alla att ta med foton
och roliga minnen att berätta. Samling sker vid scouternas Tipi i
parken, kl 18.00.
Blir man fikasugen går man bara över vägen och tar en fika på
Österbergs konditori.
8:ans loppis har också öppet, här finns det lite utöver det
vanliga.

6. Läderverkstan
Bennys Trädgårds järnväg Tidan
070 575 9539

Sjötorp
Torsö

Medverkande under Skördefesten runt sjön Östen
den 28 – 29 sep

19. Butik Drängstugan Horn
www.butikdrangstugan.blogspot.com
20. Rörs Bygdegårdsförening
www.rorsbygdegard.se
22. Logården Odensåker
www.hembygd.se/odensåker
26. Butik Östergården Väring
www.butikostergarden.se
40. Skövde Kulturhus
40. Skövde Stadsmuseum
www.skovde.se/kultur
Fullständigt program och information finns på:
www.nextskovde.se

I Bennys trädgårdsjärnväg körs tågen med belysning på kvällen,
där lyser det i husen och gatlyktorna utmed järnvägen är tända
– en häftig upplevelse. Läderverkstan är också öppen.
Styr man sen kosan mot Skövde så är nästa stopp Butik
Östergården i Väring. Här pågår en liten marknad, loppis
utställare finns också på plats.
När man sen kommer till Skövde kan man besöka Kulturhuset
och Skövde stadsmuseum ta del av de kulturarrangemang som
pågår där.

Skövde
40
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Tändstickor - Tidaholm - Swedish Match
Tändsticksaskar med motiv från Västergötland
Nu har det kommit en ny serie tändsticksaskar från tändsticksfabriken i Tidaholm
- Swedish Match. Nu är det Västergötland
som avbildas på askarna och ligger i presentförpackning om 16 askar. Det är kända
besöksmål som avbildas med en bra
representation från hela landskapet. Läckö
slott, Göta kanal, trästaden Hjo, Karlsborgs fästning, Turbinhusön i Tidaholm,
Kungslena, Silverfallen och Tranorna är
motiven i ”Attractions of Västergötland”.
En tänkbar turistsouvernir att köpa för
den som upplevt Västergötland.

Den exklusiva

Attractions of Västergötland

16 stora askar med åtta motiv från Västergötland
ligger presentförpackningen från Swedish Match

säljs under Konstnatten i Tidaholm på
Tidaholms Museum i samband med
utställningen Tidaholms historia.

Den smakfulla framsidan på presentförpackningen
visar tranorna vid Hornborgasjön och Göta Kanal.

Torgmarknad i Falköping
med lokala produkter

Lördagar 29 juni – 28 september kl. 10 – 13 · Stora Torget

24 augusti 2013
Efter några års uppehåll är det återigen dags att ta upp succén!
Den 24 augusti fylls Wrågårdens gårdsplan med karnevalsyra,
livemusik, mat, dryck och kalasstämning!

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.
I år kommer vi att bjuda på flera nyheter!
INFORMATION OCH BOKNING AV PLATS
Niclas Fällström · 0706-74 50 65 · landsbygd@falkoping.se

Sveriges första Cittaslow

FLOBY BJUDER IN
Sportfest i Floby
Lördag 24 augusti

Vi upprepar succén!

Julmarknad med julparad
10.00 Prova på kända och okända
Söndag 8 december
sporter i sporthallsområdet
Floby centrum
15.00 Fotbollsderby, Ekvallen
13.00 - 16.30

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.

Välkomna!

Floby Marknadsförening

Floby IF - Grolanda IF
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