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HELA UTSTÄLLARLISTAN FÖR

13 april - 17 april

Möt våren på Trandansen!
Från mars till april bjuder tranorna upp till dans vid informationscentralen
Trandansen, mellan Falköping och Skara. Här samlas tiotusentals tranor varje år
för att rasta, dansa och äta. Informationscentralen har öppet dagligen 25/3-17/4
Välkommen att se detta mäktiga skådespel!

Tranfestivalen på Trandansen
Program 1-9 april kl 10-16
•

Tranans helg 1-2 april

•

Friluftsdag för skolbarn 3-7 april

•

Matmarknad 8-9 april

Mer info på www.visithornborgasjon.se

Välkomna till våren på
Falbygden!
Nu är det så igen! Den efterlängtade
våren har kommit. Tranorna vet när
det är dags och vi vet att när de fösta
trumpetstötarna har ljudit så kan vi
bara njuta av att veta att nu blir det
bara ljusare och varmare.
Som traditionen bjuder så öppnar
konstnärerna sina ateljéer och bjuder
in till en stunds njutning. Likaså gör
kaffestugor och besöksanläggningar
runt om på bygden. Det är bara att
ta för sig - det tillhör livets goda efter
en lång vinters väntan. På bygden
är vi rustade och vi är vana vid att
så många kommer just till oss för
att möta våren. Det har vi tranornas
kärleksbestyr att tacka för.
Vårmagasinet ges ut av Falköping.Nu
ekonomisk förening i samverkan med
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk
förening.
Vårmagasinet trycks på Svärd och
söner tryckeri i Falköping i 8 000 ex.
Ansvarig utgivare:
P-O Larsson/Falköping Nu.
Årgång 18

.

FALKÖPING NU
Framgångssagan är ett faktum:
Bröd är klimatsmart, nyttigt, prisvärt och
framför allt – gott!
Vi säljer bl a semlor, tårtor och
smörgåstårtor i massor!

Trendigt med läckra smörgåsar!

Bagel med salami och brie - ev. grillad
Surdegsmacka med ost, skinka och dijoncreme - ev. grillad
Våra mest populära:
Köttbullsmörgås
Räksmörgås
Surdegsfralla med ost och skinka

Öppettider Falköping:
Mån-fre 6.30-18.00, lör 7.30-14.00

Öppettider Verandan Stallsiken i Skövde
mån – fre 07:00 – 18:00, Lör – sön 10:00 – 16:00

Från London till Vilhelmsro - Gunilla Backman i Falköping

Musikalartisten Gunilla Backman gästar Vilhelmsro i Falköping i april

Gunilla Backman är en av Sveriges mest erfarna musikalartister. Hon medverkar på de stora scenerna i London och runt om i Europa. Under hösten
har hon gjort succé med en hyllningsföreställning till Barbra Streisand på
Stadsteatern i Stockholm. Nu har ni chans att uppleva Gunilla på Vilhelmsro Gårdscafé i Falköping.
- Vi är jätteglada att få Gunilla Backman till oss på Vilhelmsro, säger Ulf
Lindén. Vi kommer att erbjuda våra gäster en totalupplevelse med musik i
världsklass som kombineras med lokalproducerad mat och goda drycker.
Det blir en liten intim konsert med max 90 gäster.
Konserten på Vilhelmsro kommer att hållas inne i Stallet. Det är en speciell
miljö som skapar bara förutsättningar för närhet. Köket på Vilhelmsro
kommer att ta fram en meny för kvällen som bygger på råvaror från närområdet.
För många svenskar är Gunilla mest känd för huvudrollen i den svenska
produktionen av Mamma Mia som spelades på Cirkus i tre år. På Vilhelmsro Gårdscafé i Falköping kommer Gunilla att sjunga allt från musikaler till
ABBA musik. Hon har också medverkat i en rad underhållningsprogram
i TV. Med sig har hon Joakim Holgersson (Piano), Sofie Wingren (Cello)
och David Strenge (Gitarr).

Falköping lördagen den 22 april
Konserten startar 19 30
Pris 185 kr

presenterar stolt
Gunilla Backman med föreställningen

Från Mamma Mia til Les Miserables – Sånger som berör
Njut av ett

KURORTSDYGN
i historisk miljö

Biljetter bokas på Kulturbiljetter eller köpes på Vilhelmsro Gårdscafé
Före konserten finns möjlighet att boka en måltid som startar kl. 18.
Den bokas direkt på Vilhelmsro Gårdscafés hemsida.
För mer information:
www.vilhelmsrogard.se
Facebook Vilhelmsro Gårdscafé
Telefon 0515 685151

Karl Mårtens på Galleri Tinnert
Det är nu sex år sedan Karl Mårtens visade sina bilder hos Galleri Tinnert. Nu har vi återigen igen chansen att se hans fågelakvareller och litografier.
Karl föddes i San Francisco 1956 och växte upp på Drottningholm utanför Stockholm. Vid 16 års ålder
flyttade han till Schweiz och därifrån till Kanada och USA. Efter 24 år utomlands återvände han till
Sverige.
Ända sedan barndomen har Karl haft ett stort intresse för naturstudier och främst fåglar. Så länge han
kan minnas har han ägnat sig åt att teckna och måla fåglar. Under åren har målningarna utvecklats, från
mycket detaljerade studier till en friare stil.
Bakgrunden för Karls målningsstil kommer från ett djupt intresse i meditationsformer inom Zenbuddismen. Att lära känna sig själv genom att iaktta sina tankar och känslor och att acceptera att vi aldrig
kommer att få fullständig kontroll över våra liv är några av de tankar han tagit fasta på. Det här synsättet
avspeglar sig inte bara i Karls egna målningar utan har också resulterat i att Karl numera håller workshops i Zen-kalligrafi, där deltagarna får träna sig i att identifiera sina känslor, lägga undan planer och
sedan uttrycka känslorna med hjälp av kinesisk tusch på kalligrafipapper.
Karl Mårtens berättar om sin jakt efter det oväntade
Shi-t’ao (Kina, 1642-1707) framhärdar att en konstnär måste lita på sin egen talang. Att vara lyhörd för
intryck är viktigare än kunskap. Med andra ord måste konstnären vara i kontakt med sin intuition.
I asiatisk målning och kalligrafi är det första penseldraget det viktigaste. Detta är vad Shi-t’ao beskriver
som det Holistiska Penseldraget. Det skapar någonting där ingenting fanns tidigare. I bästa fall innehåller det penseldraget ingen plan. Det kommer från ”tomheten”.
Jag jobbar på att försöka använda detta i min målning. Precis som jag gör när jag utövar teckenkalligrafi
eller Zen-målning. Det bästa resultatet uppnår jag då ingen tanke styr – då sinnet vilar och intuitionen
tar över – Mu Shin (No mind). En annan aspekt av detta är att våga acceptera det som blir och inte
försöka rätta till det.
Det sanna Holistiska Penseldraget beskriver också en ”metod utan metod”. Ett sätt att åstadkomma
någonting utan avsikt. Handling utan handlande är det viktigaste aspekten av zen-målning. Detsamma
gäller Kyudo (Japansk bågskytte). I kyudo försöker vi att inte tänka på att träffa måltavlan. Det är extremt svårt, men också det enda metoden att träffa på ”rätt sätt”. Kyudo är således ett komplement
t ill min målning och min kalligrafi. Kyudo hjälper mig att träna medvetenhet om kropp, sinne och
pensel och/eller båge tillsammans. Den hjälper mig att bortse från målet och att stanna i penseldra
gen. Att lita på min intuition och låta den leda mina penseldrag. De gånger jag verkligen uppnått
det så blir resultatet alltid överraskande, även för mig.
Sammankomsten av kalligrafitusch och papper ger alltid oförutsägbara resultat. Detsamma
gäller akvarell på detta grova handgjorda papper. Speciellt när jag använder japanska
eller kinesiska kalligrafipenslar. Varje pappersark reagerar annorlunda till mediet.

Samla välbehövlig energi i vårt härliga SPA och
njut av en kulinarisk upplevelse från vårt högklassiga kök. Kurorten Mösseberg, som ligger i
Falköping, har varit en plats för hälsa och välbefinnande sedan 1867.

Ibland absorberas färgen direkt men ibland absorberas den inte alls. Ibland får
jag mindre kontroll med en enkel pensel än med en finare. Ibland
är det precis tvärt om. Den här nyckfullheten är det som inspirerar
mig. Vad kommer att hända denna gång? Ibland använder jag salt för
att ge liv till vissa områden, vilket också ger upphov till oväntade
mönster och strukturer när färgen torkar. Allt för att konfrontera det
oväntade.
Karl Mårtens

Prisexempel - kurortsdygn:

1.450 :-

/pers i dubbelrum

tel 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se

Utställningen på Galleri Tinnert
startar på Skärtorsdag 13 april
och pågår t o m 28 april.

I Falköping finns alla förutsättningar för idrott, motion och uppllevelser - för alla åldrar
Falköping - lägerstaden
Att Falköping är en bra läger- och evenemangsstad står utom allt tvivel. I förhållande till sin storlek är antalet evenemang imponerande.
Orsaken till det är säkert flera. Framsynta politiker som investerat i
ändamålsenliga anläggningar, koncentrationen av idrottshallar samt
ett bra och varierat boende, med såväl hotell, vandrarhem som
logementsboende, allt inom gångavstånd. Lägg därtill boende på hårt
underlag i de skolor som finns i området och de fysiska förutsättningarna för att skapa arrangemang är näst intill perfekta.
Ett evenemang skapar dock inte sig självt utan ofta är det någon eller
några ledare som gått i bräschen för att ett evenemang ska bli till, och
över tid har det skapats någon form av evenemangskultur i Falköping.
Kanske har man inspirerat varandra. Några av de största idrottsevenemangen i Falköping under året visar att intresset och omfattningen
är stor. Tour de Mösseberg, Forntidsdubbeln, orienteringstävling,
Förbundsmästerskap (USM), volleyboll, Lag-SM Tyngdlyftning, Tennis Europe, Husky Trail, terränglopp löpning, SM och ungdoms-SM
enduro, Nationell hästhoppningstävling m.fl.
Beachvolleybollplan förstärker Falköping som läger och evenemangsstad
Den 1 april är alla hotell och andra boende fullbokade – över 800
deltagare med ledare och föräldrar har intagit Falköping. Nej det är
inget aprilskämt. Det är Falköpings Volleybollklubb som för andra året
i rad arrangerar ungdoms-SM (förbundsmästerskap) i Volleyboll. Och
så ser det ofta ut i samband med att de olika föreningarna genomför sina evenemang. Vad är det då som gör Falköping intressant för
förbundet att förlägga läger och evenemang hit? Vi låter frågan gå till
Ismo Peltoarvo, verksamhetsansvarig för riksidrottscentrum volleyboll.
- Närheten, att alla faciliteter ligger så tajt intill varandra. Med Frejahallen i mitten, en byggnad som är specialdesignad för volleyboll med
två idrottshallar och styrketräningslokal under samma tak och med
en beachvolleyhall vägg i vägg.
Att kunna utöka den befintliga beachvolleyhallen med utomhusbanor
har länge varit ett hett önskemål från riksidrottsgymnasiet. Till våren
blir det verklighet då fyra nya banor anläggs i anslutning till den nuvarande beachvolleybollhallen.
- Det kommer att bli ett jättelyft, rent sportsligt är det en större
skillnad än man kan tro på att spela beachvolley inom- eller utomhus.
Det innebär fler träningstider, men också att fler läger och turneringar kan genomföras här. Exempelvis kommer under året såväl beachsom det traditionella volleyeboll-landslaget att besöka Falköping för
träningsläger.
Falköpings Tennisklubb - tennnisläger genererar 1 800 gästnätter
per år
Vi gör ett nedslag hos Falköpings Tennisklubbs tränare och utvecklingschef Per-Erik ”Perra” Granath och frågar honom vad det kommer
sig att så många tennisläger och tävlingar arrangeras under ett år i
Falköping
- Det är flera orsaker till det, för att ett läger ska fungera bra behövs
det några grundpelare. En bra anläggning, vilket finns här i Falköping,
både en inomhushall med fyra bra banor och en utomhusanläggning i
toppklass med sex banor. Boendealternativen är många,med allt från
logementsboende i anslutning till tennisbanorna till Hotell Falköping
som det bara är en ”första serve” till, säger han.
- Att allt är så samlat är något som man verkligen gillar som tränare,
säger ”Perra”. Efter att ha arbetat inom tennisen i 30 år, med ett otal
antal läger och tennisturneringar såväl i Sverige som i utlandet borde
han veta.
2016 genererade verksamheten ca 1 800 övernattningar och det
blir inte färre i år enligt Perra. Vårsäsongen börjar med att klubbar arrangerar ungdomsläger på grusbanorna. Under sommaren
kommer en av Nordens största lägerorganisatörer inom tennisen.

De har valt att lägga hela nio lägerarrangemang till Falköping till i år.
Även Svenska Tennisförbundet har fått upp ögonen för Falköping och
genomför ett av sina juniorläger i Falköping. Tack vare att anläggningen är anpassad för funktionshindrade genomfördes två läger för
rullstolstennis under 2016.
Utöver lägerverksamheten är klubben en flitig tävlingsarrangör och
det som verkligen sticker ut är ”Tennis Europe” en tävling för de allra
bästa ungdomarna i världen. Tittar man på världstouren i dag har alla
de bästa varit med i denna turnering. Visst är det coolt att Falköping
med sina läger och arrangemang är med och bidrar till att utveckla
sporten och morgondagens superstjärnor.
Mösseberg - Ett berg för aktivitet
Som vintersportort utvecklas Mösseberg hela tiden och i takt med
detta ökar också antalet besökare, dels från närområdet, men också
längre ifrån. Under vintersportlovet den senaste säsongen fylldes
Mössebergs stugby av danska skidturister.
Sommartid är berget ett eldorado för den träningstörstande motionären. Som vandrare, löpare, eller cyklist väntar omväxlande stigar på
ett grönt och lummigt Mösseberg. Du väljer själv spår efter färdighet
och kondition.
Mösseberg - Ett berg för barn
Djurpark med lekplatser och utsiktstorn, vildmarkslekplats, badsjö
med beachvolleyboll, discgolf (frisbee-golf).
Listan kan göras lång på aktiviteter för barnens Mösseberg. Och allt
dessutom gratis!
I djurparken träffar man på våra vanligaste djur. Här bor getter, grisar
och kaniner. Här finns hägn med dovhjortar, shetlandsponnyer, kor,
åsnor, får, höns och påfåglar. Utsiktstorn och två större lekplatser,
varav en är anpassad för barn med funktionshinder. Känner du för att
grilla finns fem grillplatser till förfogande.
En bit från Djurparken är Mössebergs Camping och stugby beläget.
Härifrån är det inte mer än hundra meter till vildmarkslekplats och
badsjö, med sandstrand, badbryggor och grillplatser. På Mösseberg
finns något för alla barn.
Mösseberg - Ett berg för rekreation och njutning
Att få vara för sig själv en stund – känna lukterna – höra fågelsången
eller sitta och titta ut över det öppna vackra landskapet - det mår vi
alla bra utav. Att naturen har en läkande kraft för oss stressade människor är expertisen enig om – det ger oss energi.
Ändå gör vi det så sällan, att ta oss tid att koppla av, vara i nuet och
känna av vårt ursprung – naturen!
På Mösseberg har du möjlighet att uppleva stillheten och närheten
till naturen. Slingrande promenadvägar och inte mindre
än tre naturreservat in på knutarna. Varför inte
avsluta med en god middag på Restaurang
Bredablick med en hänförande utsikt ut över
det öppna landskapet, eller en kopp nybryggt
kaffe med nybakade bullar på Mössebergsgården.
Vill du lyxa till det och koppla av lite extra, då är en
spavistelse på kurorten Mösseberg något för dig
– kan livet bli bättre?

Gillar du cykel?

Då har du mycket att se fram emot. Under våren 2017 startar ett projekt
som under två år ska verka för att utveckla ”Cykelcentrum Mösseberg/
Falköping” - en mötesplats för både mountainbike- och landsvägscyklister.
Nio olika företag och organisationer har gått samman för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att cykelintresserade ska kunna bo och trivas i
området.

CYKELCENTRUM

MÖSSEBERG FALKÖPING
Ungdoms- och juniorläger 12 - 14 maj
Träningsläger för landsvägscyklister 10 - 18 år

Landsvägscykel - träning för motionscyklister 2 - 4 juni
MTB - cyklister - 4 - 6 augusti
ledarledd träning för motionssykister och elitmotionärer

www.cykeltraning.se

VI FIRAR TRANDANSEN
1-9:e april 2017

Intressanta föredrag
inom ornitologi och natur under Tranans helg den 1-2/4
med bland andra Kent-Ove Hvass som föreläsare.
Erbjudanden
på optik i olika prisklasser för både amatörer och proffs
inom ornitologi eller andra naturstudier under hela
Trandansen 1-9/4.
Se vårt program
för Tranans helg och våra erbjudanden under
Trandansen på vår hemsida.
www.astrosweden.se/trandansen

Nordens största butik för optik inom natur

Axvallagatan 16
532 37 Skara
info@astrosweden.se
www.astrosweden.se
0511 - 79 81 00

Utbudet av optik är imponerande hos AstroSweden i Skara. Här finns allt för den vetgirige astornomen till kikare för fågelskådaren.

Norra Europas största optikbutik finns i Skara
Men hur hamnade den i Skara?!
Alldeles invid E20 ligger något så ovanligt som en butik fylld med teleskop, mikroskop, tubkikare, handkikare, spektroskop, kikarsikten, refraktometrar, mörkerkameror m.m. En butik fylld av specialoptik. Man
skulle kunna kalla det Astro Swedens butik för nördarnas paradis.
Christer Kjellner är en av Skaraborgs många entreprenörer. Med en
bakgrund i lantbruket har han under alla sina år närt ett intresse för
något större. Som tonåring läste han allt han kunde komma över inom
astronomi. Så en dag för snart 10 år sedan när familjesituationen
erbjöd tog han upp sitt intresse på nytt. Det blev då inte bara fråga
om ett teleskop på altanen. Ganska snart hade han en liten verksamhet i källaren. Idag har verksamheten vuxit till, ja om inte galaktiska

mått så åtminstone till något betydligt större än Christer kanske först
hade i kikaren.
Med 12 anställda och 2 000 kvadratmeter butik och lager precis invid
E20 är Astro Sweden en av norra Europas största optikfirmor. Här kan
du köpa ditt första teleskop, men också avancerad astrofoto-utrustning
för semiproffs eller varför inte ett 2,3 meters radioteleskop om du
tröttnat på det svenska vädret. Med närheten till Hornborgasjön passar
butikens utbud av tubkikare och handkikare väl. Här finns mikroskop för
barnbarnen men också för tribologi-lab och tandläkare. På plats kan du
prova över 150 olika optikmärken och jämföra optiktyper och kvalitéer.
Dessutom finner du några av Sveriges ledande experter inom respektive
område.
En så spännande butik… i Skara!

Ny informationsbyggnad
vid Hornborgasjön

Löfwings Ateljé och Krog
bygger ut
Göran och Linda Löfwing bygger ut sin besöksanläggning vid
Hornborgasjön. Ett nytt kök har
prioriterats i utbyggnaden men
har också resulterat i fler platser
för mat- och fikagäster.
Lindas mat och Görans konst har
varit ett framgångskoncept men
utan parets förmåga att bygga

Välkommen att besöka
Dalénmuseet i Stenstorp
Museet visar på nobelpristagaren
Gustaf Daléns stora uppfinningar inom
fyrtekniken, samt stora delar av AGAs historia
med AGA-spisen, AGA-bilen, medicinsk
utrustning, radio-och TV-apparater m.m.
Dessutom film samt ljud- och ljusspel.

www.dalenmuseet.se - 0500-457 165

Bild: Löfwings

in en känsla och se till helheten
hade kanske anläggningen varit
en i mängden. Nu är den en upplevelse för alla sinnen, genomtänkt och full av kvalité och roliga
upptåg som skapar överraskningar
både utomhus och inomhus.
Som gäst möts man av ett mycket
gott värdskap där Göran och Linda
i allra högsta grad är närvarande.
Det finns alltid tid till ett samtal
vilket gör att anläggningen känns
personlig och välkomnande. God
konst, god mat och en promenad
i parken med ett besök i utsiktstornet med utsikt över Hornborgasjön, ger en unik helhetsupplevelse.
Nyöppning är utlovad till säsong
och här på bygden är säsong då
tranorna anländer. Under byggtiden har anläggningen gått på
sparlåga med enklare luncher och
våfflor till kaffet. Med nytt kök är
ordningen återställd och den goda
maten finns åter på tallriken.
www.lofwings.se

6-7 maj 2017
Konst och hantverk • Musik och skådespel
Gallerier och museer • Guidningar och
naturvandringar Lokala produkter och handel
Matservering • Kaffeservering Boende
Tips för barnen • Aktiviteter • Karta • Tävlingar

Samlingsutställning i Österplana kyrka
lördag 6 maj kl 10-18 och söndag 7 maj kl 10 -17
www.motesplatskinnekulle.se Turistbyrån 0510-200 20
Affisch Vårrundan 2017.indd 1
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Naturumet vid Fågeludden i Hornborgasjön har fått en ny informationsbyggnad. Den så kallade Pagoden har fått en syster. Pagoden var
nyskapande och spektakulär när den byggdes på pålar i vattnet och
den nya huskroppen är inte mycket sämre den.
Det nya huset innehåller möjlighet att erbjuda föredrag i hörsal,
bildspel, film och café för fikasugna. Det blir naturum Hornborgasjöns
naturligt förlängda arm.
Byggnaden är ritad av Sten Torsén med tydlig inspiration från traktens
vasstakstäckta lador. Den vackra huslängan invigs lagom till transäsong och kommer med all säkerhet att bli årets mest besökta fikaställe. Ett viktigt besöksanläggning som blir ett gott tillskott till bygden.
Förhoppningen är nu högt ställda på att det anordnas en bra ställplats
för husbilar i anslutning till den nya anläggningen. Det finns ett stort
behov, det visar alla husbilsturister under transäsong.
Pagoden - Naturum Hornborgasjön
- var och är en spektakulär byggnad som nu fått en syster på land

Bild: Länsstyrelsen

4. Galleri Tinnert, Trädgårdsgatan 13, Falköping
www.tinnert.se
GPS: 58.16297, 13.55073
Utställare:
Karl Mårtens – Akvarell, litografi
Öppet: 13/4 10 – 18, 14/4 – 17/4 12 - 17
Övrigt: Konsthandel, Konstnärsmaterial
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
5. Bildkällan, Storgatan 10, (Stora Torget) Falköping
Utställare:
Årets Vårsalong - Jurybedömd konstutställning.
Öppet: 13/4 18 – 21, 14/4 – 17/4 12 - 17
Övrigt: Vernissage 13/4
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
6. Galleri Sandström, Trädgårdsgatan 32, Falköping
www.gallerisandstrom.com
Utställningen VAGABOND
Annelie Sandström, P-A Sandström – Skulptur, Mixet media
Öppet: 13/4 10-18, 14/4 – 17/4 12-17
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Ej anpassad toalett
Kontakt: 0733-44 00 44
7. Vilhelmsro Gårdscafé, Vilhelmsro Egendom, Falköping
www.vilhelmsrogard.se
GPS: 58.09179, 13.33008
Utställare:
Johan Persson – Foto
Helena Hallberg – Handsmidda smycken och änglar
Erika Bueno Svantesson – Akryl, olja
Ann Westerlund - Konsthantverk
Öppet: 14/4 – 17/4 11 – 17
Övrigt: Kaffeservering, dryck, bakverk och mat
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
8.Äskebäcksvägen 6, Falköping
Utställare: Gun-Britt Larsson – Grafik
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
9. Rantens Kvarn, Norra kvarngatan, Falköping
www.ubodesign.wordpress.com
Utställare: Ulla-Britt Odelhög – Glasfusing
Ing-Marie Ring – Stickat och virkat
Öppet: 14/4 - 17/4 12 – 17

13. Knäck & Bräck, Stommen 3, Östra Tunhem
www.knackobrack.se
Utställare:
Mats Andreasson – Foto
Rosita Johansson – Akvarell
Maria Hellström – Akvarell, olja
Rebecca Gimming – virkning
Isabella Ehn – Guld och silversmide
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Brödbutiken öppen
Tillgängligt för rullstolsburna: Brödbutik i markplan tillgänglig.
Utställning en trappa upp ej tillgänglig för rullstolsburna.
14. Ingemar Tinnert Ateljé, Östra Tunhem
www.tinnert.se
GPS: 58.21844, 13.50539
Utställare:
Ingemar Tinnert – Akvarell
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja. Med hjälp
15. K design AB, Skolbacken, Östa Tunhem
Facebook: kdesignab, Instagram: kdesign_ostratunhem
Utställare:
K design AB, Gårdsbutik med utvalda inredningsdetaljer
för trädgården och hemmet: rost-betong-zink-glas m.m.
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
16. Pyssel- och Hantverksboden, Sofielund, Vilske-Kleva
Utställare:
Anita Wallin – Textila tavlor
Maria Drakfors – Lappteknik
Öppet: 13/4 14 – 18, 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Butiken öppen. Kaffeservering, Scrapbooking,
tyger m.m.
Butiken öppen fr.o.m 8/4
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
17. Ateljé Maria Segerström, Marielund, Vilske-Kleva
Utställare:
Maria Segerström – Grafik
Öppet: 14/4 - 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
18. Kullagårdens ladugårdsbyggnad och trädgård, Östra Tunhem
GPS: 58.2200, 13.5325
www.kullagarden.net
Utställare:
Kullagårdens svets och smide, Per Johannesson och
Henrik Johannesson Athley – Smide för trädgård, hem och villa
Ingegerd Melin – Keramik (De små som omger oss i
vår trädgård)

Karin Hurtig – Textil, keramik, konstnärlig inredning
Christina Lindberg – keramik, raku
Susanne Gyltman – Textil
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Evelinas Café – fika och lättare matservering

Leiif Holgersson – Akvarell, textil
Öppet:14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Lanthandelsmuseum, dragspelssamling m.m.
Försäljning av egendesignad textil.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja med viss hjälp

19. Ateljé Lisette Friberg, Gamla småskolan, Gökhem
GPS: 58.10956, 13.24734
Utställare:
Lisette Friberg – Målning, keramik
Öppet:13/4 19 – 21, 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

28. Ranstadsverket, Häggum, Stenstorp
GPS: 58.31269, 13.70684
Utställare:
Ingemar Hedin – Olja
Jan-Åke Andersson – Saltbränd keramik
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Bilder från gamla Ranstadsverket, Kaffe m.m.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

20. Lina Lygneroth, Keramikkonst, Stallmästaregården 1, Gökhem
www.lygneroth.se
GPS: 58.172977, 13.442691
Utställare:
Lina Lygneroth – Skulptur och bruksföremål i keramik
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

www.lofwings.se

3. Rizoma, Flygares Gränd, (Stora Torget) Falköping
Utställare:
Dano - Måleri
Öppet:13/4 19 – 21, 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Kaffe och snacks
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

12. Församlingshemmet, Östra Tunhem
Gudhemsbygdens Hembygdsförening
Utställare:
Vårsalong med lokala konstnärer från Gudhemsbygden
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

521 98 Broddetorp

2. Falbygdens museum, S:t Olofsgatan 23, Falköping
www.falkoping.se/museet
Utställare: Christina Norström Blankstein – Olja, tempera
Öppet: 13/4 11 – 16, 14/4, 15/4, 17/4 12 – 17, 16/4 11 – 17
Övrigt: Caféhörna med kaffe och choklad. Museibutik.
Basutställningen Forntid på Falbygden och tusen år till
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

11. Lilla Boden på Espås, Espås Gård, Håkantorp
www.lillabodenpåespås.se
Utställare:
Minette Filipsson – möbler, inredning
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

21. Johanssons Lamm & Ull Gårdsbutik, Gökhem
GPS: 58.162486, 13.417311
www.lamm-ull.com
Utställare:
Tinasmycken Christina Johansson – Smycken i olika tekniker
med stenar och pärlor
TJ produktion – Egendesignade kort, tavlor, muggar brickor
m.m.
Viktoria Johansson – Tovade alster. Sulor, grytlappar, tavlor o
lammskinnsalster.
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Servering med lammköttssoppa. Lammvisning, Träffa
våra nya små lamm.
Provsmakning av lammcharkprodukter. Försäljning av lammskinnsfällar, lammkött/chark, tovningsull, pepparkaksformar,
hembakade kakor/bröd
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

LÖFWINGS
ATELJÉ
& KROG

22. Löfwings Ateljé och Krog, Hornborga. Persberg
www.lofwings.se
Utställare: Göran Löfwing - Olja, akvarell
Öppet: 13/4 10 - 21, 14/4 - 15/4 10 - 22, 16/4 - 17/4 10 - 18
Övrigt: Krog/Restaurang och Kafé
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

Hornborga Persberg

1.Falbygdens Osteria, Göteborgsvägen 19, Falköping
Butik och restaurang.
www.falbygdensosteria.se
Öppet: 13/4 10 – 18, 14/4 – 17/4 11 - 16
Lunchrestaurang, ost och delikatessbuffé, kaffe smörgås,
kakor m.m.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

Löfwings Ateljé och Krog

.
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10. Everta Hak, Ljustorp 1, Bjurum
GPS: 58. 26383 13.49736
evertsstuga.blogspot.com
Utställare:
Tomas Gerde – Olja
Öppet: 14/4 – 17/4 10 - 17
Övrigt:
Kaffeservering, stuga att hyra.
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

info@lofwings.se

Tillgängligt för rullstolsburna: Ja

Löfwings Ateljé och Krog Hornborga Persberg
www.lofwings.se info@lofwings.se

23. Den Flygande Gnistan, Grevagården, Bolum
Utställare:
Geert van der Vossen – smide
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
24. Haus Hornborga, Falköpingsvägen 24, Broddetorp
www.haushornborga.se
Utställare:
Maj Edman – Blandteknik
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
25. Anna Wnnerstrand Keramikstudio, Bolum Horisont,
Lilla Samuelsgården, Broddetorp
www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand – Keramik
Öppet: 13/4 19 – 21, 14/4 – 17/4 12 - 17
Övrigt: Café
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej

521 98 Broddetorp

26. Ateljé Broga, Broddetorp
www.ateljébroga.se
GPS: 58.18748, 13.37734
Utställare:
Carina Bladh – Textil
Öppet: 14/4 – 17/4 12 - 17
Övrigt: Honungsförsäljning, Hasselslöjd
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
27. Ateljé Broddetorparn – Leiif Holgersson, Tomten, Bjällum
Utställare:

29. Ateljé Grodan – Lena Holgersson, Bjällum, Fäholmen
GPS: 58.203587, 13.363942
Utställare:
Lena Holgersson – Silhuettsnitt/klipp
Öppet: 14/4 - 17/4 12 - 17
Övrigt: Kuriosa
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
30. Karleby Konst & Hantverk, Karleby
www.karlebykonst.se
GPS: 58.15083, 13.63976
Utställare:
Lars Magnusson – Olja, akryl
Maj-Liz Hedendahl – Akvarell och textila tekniker
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: I anslutning till galleriet finns butik där vi säljer Keramik,
textilier, träsnide, smycken och mycket annat. Lantbruksmuseum.
Bra parkeringsmöjligheter för buss och husbil
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
31. Wrågården, Friggeråker
Gårdsmarknad med lokala producenter – Mat och hantverk
Öppet: 14/4 - 16/4 12 – 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
33. Dalénmuseet, Järnvägsgatan 27, Stenstorp
GPS: 58.274192, 13.714280
www.dalenmuseet.se
Utställare:
Anita Lennartsson – Akvarell, olja, Påskväsen, ny porslinsmålning
Öppet:14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Dryck och enkelt tilltugg
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
34. LL:s Loppis och Antikt, Vilske-Kleva
GPS: 58.126097, 13.224918
Utställare:
Loppis och Antikt
Öppet: 14/4 och 15/4 10 – 18, 16/4 och 17/4 10 - 17
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
35. ”Ullene hus” Ullene gamla skola, Ullene
Utställare:
Van Arty – Akvareller
Ulla Tidqvist – Akryl, abstrakt konst
Eva Olgard Tellvik - Akvareller
Pia Cornelius - Olja på duk
Divarse konstverk – Keramik, foto, olja, slöjd
Elever från Kyrkerörsskolan ställer ut
Öppet:13/4 19 – 21, 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Mat Art – Tilltugg samt kaffeservering
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej
36. Brunnsgårdens Ateljé och Museum, Vistorp, Kättilstorp
GPS: 58.007918, 13.687713
Utställare: Kristina Persson – Kort, tallrikar, presenter m.m.
Öppet: 14/4 – 17/4 12 – 17
Övrigt: Museum, båscafé, barnhörna, loppis, presentebod
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
37. Sägnernas Hus, Svenstorp, Sandhem
Konstutställning
Lunchbuffé och kafeteria
Öppet: 14/4 - 17/4 12 - 17

Ärliga produkter i Falköpings Saluhall

Kurorten Mösseberg
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Efter 40 år som ICA handlare satsade Ott
Ilves på närproducerat, ekologiskt och närodlat i Falköpings Saluhall på Stora Torget.
2014 slog han upp portarna till saluhallen och
Falköping fick något av en delikatessbutik. För
Ott är närproducerat hela Västra Götaland
och han pratar hellre om kvalité än område.
- Det skall vara ärliga produkter oavsett varifrån de kokmmer, är Otts devis.
Som handlare har han bytt kvantitet mot kvalité och trivs alldelses utmärkt med detta.
2015 fick saluhallen förstärkning med Bagare
Bengtsson. Bageri och kafé var en bra komplettering till saluhallen. Bagare Bentsson har
kompetens både inom bageri som kök då han
har en bakgrund som kock. Han delar Otts
inriktning och inställnig att produkter skall
vara ärliga.
- Jag bakar uteslutande på Västgötarnas eko-
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Sedan våren 2016 finns också en konsthall på
Stora Torget i Falköping. Så grannarna mitt
emot varandra - Slauhallen och konsthallen
Bildkällan - samverkar under Konstrundan
Påsk. Konsthallen har sin årligen återkommande Vårsalong som startar på Långfredagen och då håller saluhallen öppet för
fikasugna konsthallsbesökare.

Öppettider under Konstrundan Påsk

Saluhallen
långfredag 11 - 16
Påskafton 10 - 14

Bildkällan 13/4 - 17/4
Skärtorsdag. 18 - 21
Långfredag. 12 - 17
Påskafton 10 - 17
Påskdag o annandag 12 - 17

8
31

19

logiska mjöl, både fikabröd och matbröd. Så
Bagare Bentsson har alltid rent mjöl i påsen!

9

20

2

1-9
30
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Falbygdens Osteria

4
6
5
Bildkällan 3

Ott Ilves och Bagare Bentsson har rent mjöl i påsen och bakar inga brända bullar.

Falköpings konsthall

36

37
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MEGALIT · MASSIV · MYSTIK

Fri
entré

Christina Norström Blankstein, konstnär bördig från
Västergötland, visar sina målningar på Falbygdens
museum. Utställningen pågår 19 mars – 17 april.

7

”

Megalitkulturen har sedan länge fascinerat mig,
framför allt dess monumentala fornminnen. Jag
vill med mina målningar visuellt påminna om
den kulturskatt vi fått att förvalta.

Falbygdens historia
Upplev mystiken kring Ållebergskragen, Gerumsmanteln, Falbygdens alla gånggrifer och medeltidskyrkor. Se den unika rekonstruktionen av Hallonflickan.
Även utställningar med konst och bygdens historia.
Välsorterad museibutik och caféhörna!

FALBYGDENS MUSEUM · Fri entré
S:t Olofsgatan 23, Falköping
falkoping.se/museet · 0515-88 50 50

FALBYGDENS
KONSTFÖRENING

Öppet · Tis, tor, sön kl. 11–16 · Ons kl. 11–19
Långfredag kl. 12–17 · Påskafton kl. 12–17
Påskdagen kl. 11–17 · Annandag påsk kl. 12–17

Evenemang
Våffellördag
25 mars

Motorlördag
6 maj

Tidaholms Bluesfestival
19 - 20 maj

Nationaldagsfirande
med Mångkulturkalas
6 juni

Kräftans dag
11 augusti

Kräftival

6-7 maj 2017

12 augusti

Konst och hantverk • Musik och skådespel
Gallerier och museer • Guidningar och
naturvandringar Lokala produkter och handel
Matservering • Kaffeservering Boende
Tips för barnen • Aktiviteter • Karta • Tävlingar

Utomhusbio

Samlingsutställning i Österplana kyrka
lördag 6 maj kl 10-18 och söndag 7 maj kl 10 -17
www.motesplatskinnekulle.se Turistbyrån 0510-200 20
Affisch Vårrundan 2017.indd 1

Turbinhusön

Välkommen till Tidaholms pärla
vid ån Tidan! En väl bevarad
kulturmiljö i fantastisk omgivning.

16 augusti

Kaffestuga

Familjedag

Konsthall

16 september

Handelsbod

Konstnatten

Kulturmagasin

29 september - 1 oktober

maj - augusti

Tidaholms
Museum
Utställning
Filmfabriken

6 maj - 31 augusti

Barnens Hus

Ett helt hus ägnat åt barnens
fantasi och lek.

2017-03-01 08:53

En berättelse
som färgar din vardag
Draksång är en totalt ny och annorlunda målarbok.
Den är två böcker i en!
Den har en lärorik, lättläst och roande berättelse
som färgar din vardag, samtidigt som den har
spännande, detaljrika bilder som utmanar din
kreativitet.
Har du någonsin undrat över vad Torshammaren är för något? Eller vad Asarna gör i dag? Draksång har svaret!
Här får du veta hur Tor och Oden och de andraAsarna anpassar sig
till det 20:e århundradet med korta sammandrag av kända myter från Eddan.
Den engelska översättningen The Call of The Dragonsong kommer ut under våren 2017.

Försäkra dig om ditt exemplar idag!
För att beställa boken och för mer information kontakta: draksang@outlook.com

.se

Konst- och Kulturdagar
vid sjön Östen 25–27 maj 11.00–17.00
Samlingsutställning i Horns bygdegård
Föreningen Fågelsjö i Kulturbygd

Temat för årets Konst- och Kulturdagar är Färg.
Utställningsplatser:
Böckernas Hus
Tfn 079-346 95 45

Öster Garden Väring
www.ostergardeninredning.se

Österbergs konditori
Tfn 0500-47 00 47

Galleri Frösve
www.johangson.tumblr.com

Läderverkstan och Bennys Trädgårdsjärnväg
Tfn 070-575 95 39

Flistad prästbolet
Tfn 072-501 05 67

Vads Kyrka
Tfn 070-628 26 70

Sveneby gamla skola
Tfn 070-843 33 69

Horns Bygdegård - Samlingsutställning
www.yourvismawebsite.com/hornsbygdegardsforening

Sveneby kyrka
Tfn 0501-28 12 10

Källåsens Blomster och Trädgård Horn
Tfn 073-424 52 41
Binnebergs Tingshus
Tfn 073-421 42 71
Logården Odensåker
www.hembygd.se/odensaker

Lilla MY
Tfn 0501-321 25
Smen Skalkarike
Tfn 070-660 35 43
Butik Drängstugan
www.butikdrangstugan.se
Vallby Sörgården
www.vallby.org

Fullständigt program kommer att finnas på www.nextskovde.se.

Möt våren på Trandansen!
Från mars till april bjuder tranorna upp till dans vid informationscentralen
Trandansen, mellan Falköping och Skara. Här samlas tiotusentals tranor varje år
för att rasta, dansa och äta. Informationscentralen har öppet dagligen 25/3-17/4
Välkommen att se detta mäktiga skådespel!

Tranfestivalen på Trandansen
Program 1-9 april kl 10-16
•

Tranans helg 1-2 april

•

Friluftsdag för skolbarn 3-7 april

•

Matmarknad 8-9 april

Mer info på www.visithornborgasjon.se

En ostupplevelse
värd en omväg.
Välkommen till Falbygdens Osteria.
I vår butik finner du över 150 ostar från när och fjärran, fina presentförpackningar
och osttillbehör. I vår restaurang dukar vi upp en härlig ost- och delikatessbuffé.

Pågår till 30 april

Vår

MARKNADEN

PREMIÄR 3/3
Trandans och
ostupplevelse
BOKA DIN PLATS 18 MARS–17 APRIL

Göteborgsvägen 19
FALKÖPING
Tel 0515-71 72 30

– Mera info finns på vår webbsida.

Ostparadiset i Falköping

www.falbygdensosteria.se

