Skördefestmagasinet

FALKÖPING - TIDAHOLM 29 SEPTEMBER - 1 OKTOBER 2017
Fredag 18.00 - 23.00, lördag 14.00 - 01.00, söndag 11.00 - 14.00
Omslagsbild: ”Greppa Universum”, Kristian Jensen, Jensen Ateljé,
Vårkumla.

Vartofta-Åsaka inviger skördefesten Mekelsmäss 2017
Årets Falbygdssocken 2016 inviger årets skördefest på Falbygden. Invigningen sker vid
hembygdsgården vid kyrkan i Vartofta-Åsaka fredagen den 29 september med underhållning av lokala förmågor, utställningar och servering. Höjdpunkten blir som alltid
utnämningen av årets Falbygdssocken.
Det är en tradition att årets Falbygdssocken inviger Skördefesten och Konstnatten
på Falbygden. På torsdag kväll kan alla som vill vara med på ett mingel då samlingsutställningen öppnas och på fredagen vara med på den högtidliga invigningen av hela
arrangemanget.
Skördefesten på Stora Torget i Falköping på lördagen då Malta Johanna marknad har
sin säsongsavslutning är ett uppskattat inslag. Lokala produkter och lokala musikinslag
liksom trottoarservering och en öppen samlingsutställning ger en försmak av det som
bygden erbjuder under lördag kväll och natt. Många har startat redan på fredag kväll
då Konstnatten tar sin början.
Årets upplaga bjuder flera nyheter och goda upplevelser. Dekorationer på Stora Torget
i Falköping, ljussättning och eldfest i Ekehagens Forntidsby, ljussättning och konstutställning i Åsle Tå är några av de upplevelser som är ett måste.
God mat och god fika är naturligtvis ett måste i ett bra arrangemang. Vilhelmsro
gårdscafé, Löfwings, Cesarstugan, Ekebergs gård, Viltmat, Kurorten Mösseberg,
Teaterbaren Hotell Falköping och många fler serverar lokal mat att avnjutas under
Konstnattens många och sena timmar.
För dig som gästar oss med husbil så finns det gott om plats. Mössebergs Camping,
Ekehagens Forntidsby, Åsle Tå med flera har plats för övernattning. Det finns också
plats i centrala Falköping för den som vill vara nära Stora Torget. Där finns ingen service med el eller annat men väl möjlighet att övernatta.
INVIGNING
I Vartofta-Åsaka Årets Falbygdssocken 2016
fredagen den 29 september 18.00
med underhållning, utställningar och servering.
Årets Falbygdssocken 2017 utses. 19.30
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Skördefestmagasinet produceras och ges ut av
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening.
Samarbetspartner är Falköping Nu och Kultur och
fritidsförvaltningen i Tidaholm.
Ansvarig utg: Gerth Bragnå
Trycks i 20 000 ex hos Svärd och Söner tryckeri
i Falköping.
Årgång 18
Falbygdens Mat och Kultur ger ut två
publikationer per år. Vårmagasinet och
Skördefestmagasinet.
För annonsering kontakta: info@matokultur.se.
Övrig information och magasinet i webbupplaga:
www.matokultur.se
Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening
arrangerar årligen Mekelsmäss - Skördefest på
Falbygden med Konstnatten, Mikaelihelgen som
sammanfaller med sista helgen i september.
Mekelsmäss är ett arrangemang för mat och kultur
och västsveriges största konst- och kulturrunda.
Den drar årligen ca 50 000 besökare.
Falbygdens Mat och Kultur ägs av sina medlemmar
som är 40 till antalet och representerar lokal mat
och lokal kultur på Falbygden.
www.matokultur.se
www.falkoping.se
www.vastsverige.com
www.tidaholm.se
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Årets kooperativa företag 2005
Falköpings kommuns kulturstipendium
Bästa utvecklingsprojekt 2014 (Skaraborgsbygden)
Årets kulturupplevelse i Skaraborg ”Årets röst” (Radio Skaraborg)

www.matokultur.se

Flyglar, finns dom?
Pianokonsert med Ha-Young Sul
Musikcentrum Väst har under ett antal år letat upp okända
flyglar i Västsverige. De såg ett behov utifrån solopianister
med egna program som har svårt att hitta flyglar att spela på.
Tanken var att dels kartlägga flygelbeståndet så att instrumenten kom fram i ljuset och användes, dels att skapa möten mellan platsen som ger hus åt flygeln och musiker i olika genrer.
Flygel som bardisk
Man har hittills hittat mellan 200-300 flyglar, flera med en
spännande historia och några på lite udda platser. En av
flyglarna som leverades från Bechsteins flygelfabrik i Berlin,
innan den bombades i slutet av andra världskriget, hamnade
på franska ambassaden i Stockholm där den agerade bardisk.
Idag står den i Immanuelskyrkan i Tidaholm.
Konsert i samlingsutställningen
Under Konstnatten kommer en av flyglarna som lokaliserats
att användas. Flygeln står i stora salen på stadsbiblioteket,
vid detta tillfälle mitt i samlingsutställningen för Konstnatten.
Swedish Match Vulcan byggde huset 1897 för sina arbetares välstånd.
Stora salen, festsalen användes till baler och utställningar.
Husets flygel har varit med åtminstone från renoveringen
1927. Man hade för avsikt att byta ut flygeln för ett tiotal år
sedan mot en vit Young Chang. Detta möttes med protester
och originalflygeln behölls. Denna är nu helrenoverad av
Bengt Bergman från Skövde.
Började spela tidigt
Under samlingsutställningens invigning på torsdagen ges en
konsert med stycken som återspeglar utställningen och den
fantastiska lokalen. Konserten kommer framföras av pianisten

Ha-Young Sul.
En pianist med
briljant teknik
och dynamik.
Ha-Young började spela piano
vid 5 års ålder.

Ha-Young Sul. En pianist med briljant teknik och dynamik.
Ha-Young började spela piano vid 5 års ålder och har studerat
vid bl.a. Det Kunglige Danske Musikkonservatorium i
Köpenhamn, Royal Academy of Music i London samt
Musikkonservatoriet i Geneve. Hon avslutade sina
pianostudier med högsta bemärkelsen ”Diplome de Soliste”.
Prisad pianist
Redan i mycket unga år vann hon flera tävlingar i Sverige,
Danmark och Tyskland. I Sverige har hon belönats med olika
utmärkelser som Ljunggrenska tävlingen, Yamaha foundation,
Kungliga musikaliska akademien m.fl. Vid nio års ålder hade
hon sin orkesterdebut som solist i Haydns pianokonsert och
som 11-åring blev hon utvald att representera Sverige som
solist med BRT Filharmoniska Orkester (Belgian Radio and
Television).
Ha-Young är grundare av och konstnärlig ledare för Göteborgs
Pianofestival, pianopedagog och driver en egen pianoskola
samt ger konserter och masterclasses. Ha-Young är verksam
som pianolärare och har varit instuderingslärare/ackompanjatör
på Musikhögskolan Ingesund och Birger Sjöberg gymnasiet,
Vänersborg.

Välkommen på konsert och mingel i samlingsutställningen på Tidaholms stadsbibliotek

torsdag 28 september kl. 19.
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Floby antikvariat firar 20 år
på konstnatten
Den 29 september 1997 slog Pia Folin Josefson och
Anders Josefson upp portarna till Floby Antikvariat.
I deras ögon lyste glädjen som den bara gör hos den
som håller på att förverkliga en livsdröm.
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Genom åren har en bred kundkrets från hela
Sverige byggts upp. Många gör dagsutflykter från
Göteborg medan andra har antikvariatet som ett
självklart stopp på sin semesterresa.

Harja Josefson tillsammans med farfar Anders Josefson visar några av tavlorna som kommer att finnas med på konstrean eller konstloppisen.

”Vi har böcker i alla ämnen men också kuriosa och loppis” berättar

Anders Josefson som lägger till att hemligheten med alla återbesök är
idogt arbete och att hålla sina öppettider året om oavsett väder. ”Gärna
kombinerat med ett leende och att kunna bjuda på en kopp kaffe”
fortsätter Anders.
Sedan några år drivs antikvariatet som ett familjeföretag där Anders
tillsammans med sonen Egil och döttrarna Sigrid och Åsa sköter
verksamheten. Ibland hjälper även barnbarnen till. ”Vi gör det här
helt ideellt. Syftet är att ge böcker och saker längre liv och ha roligt
samtidigt”, berättar Sigrid Josefson. Åsa Josefson var bara fem år när
antikvariat öppnade. ”Jag vet ingenting annat än det här, att sortera
böcker och putsa fåglaviksglas eller rörstrandsporslin till kuriosaavdelningen var hela min uppväxt”, skrattar hon.
På konstnatten bjuds det på jubileumsfika och kaffe. I stora salen blir
det konstutställning med tavlor, glaskonst och mycket annat. Allting är
till salu till reapriser. I ett annat rum anordnas en konstloppis med
tavlor som kan vara vackra eller originella men där konstnären är
okänd. Här finns möjlighet att göra riktiga fynd för den konstintresserade.

Floby
mot Herrljunga,
Borås

Mot Falköping

Mot Grolanda, Jäla
Cirka 1 km från korsningen - Falköping/Borås/Floby - mot Floby kyrka
ligger Floby Antikvariat.

Barnens egna utställning finns i Tidaholm
Inspirationen flödar och kreativiteten är på topp. Köksgolvet är
täckt av pennor, kritor och utspridda papper. Hjalmar 6 år reser
sig och visar stolt upp sin version av Spindelmannen. ”Den här
ska jag ställa ut på Konstnatten!” utropar han.
Konstnatten har väckt en eggande tanke om en egen utställning.
En plats där man får möjlighet att visa upp sina teckningar och
alster. Det är inte första gången Konstnatten nämns i samband
med en fullbordad teckning. Agaton 9 år pratar ofta om
Konstnatten och har flera teckningar han skulle vilja ställa ut.
Konst med bredd
Att evenemanget gjort ett så tydligt avtryck hos barnen är ett
bevis på dess bredd och mångfald. I utbudet som erbjuds finns
något som tilltalar alla, något där alla kan finna inspiration. Under
Konsnatten 2017 gör vi det nu möjligt för barnen att dela med sig
av sin kreativitet och skaparglädje.
I skrivande stund finns en tänkt lokal och en förhoppning om att
fylla denna med barnens egen konst. Det kan vara en teckning,
en skulptur, en lyckad legoskapelse eller ett handsytt alster. Bara
fantasin sätter gränser för vad som är konst i sammanhanget.
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Alla får var med
Åldern på konstnärerna är varierande, från tidig förskoleålder till högstadieelever. Alla
som vill får vara med och ställa ut. Reaktionerna från barn som hört om utställningen är
många. Inte sällan förvåning över att få lov att vara en del av något så stort och en sann
glädje över att få visa upp just den där teckningen, just det där konstverket.
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Eldshow och trolleri
På barnens utställning kommer det även att visas andra konstformer. Så här långt i planeringen ser vi både eldshow och trolleri som inslag under barnens utställning
på Konstnatten. Kanske blir det även dans och akrobatik. Allt utfört av barn naturligtvis!

KULTUR

W

Riskfylld lokal
Platsen är Kungsbroskolan, en nedlagd skola där utställningen kan svälla fritt i de tomma
lokalerna utifrån barnens behov av plats. Förutsatt att skolan står kvar… Vi vet att det ska
byggas på området. Men vi vet inte när och inte hur det kommer att påverka vår tilltänkta
byggnad. Vi satsar vågat och håller tummarna att vår plan B inte behöver användas.

Musikskola för barn från 4 år.
gratis prova-på-lektion 21 & 28 sept
www.hattfabrikensmusik.se

Formkontakt paketerar det du vill förmedla
i snygg och tillgänglig form på papper och på nätet.
www.formkontakt.se
Sankt Olofsgatan 42, Falköping

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR PÅ
STADSBIBLIOTEKET I TIDAHOLM
OCH PÅ BILDKÄLLAN I FALKÖPING
www.matokultur.se
www.tidaholm.se
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Eldfest i Ekehagens Forntidsby

Fotoutställning av Jan Fleischmann | 17 september – 15 oktober

LEGENDER – om fotboll och vildmark
Fotograf från Mariestad med stor passion för att skildra
det hårda och vilda, i naturen men också i sportens värld.
Med sina kameror har han haft närkontakt med snöleoparder och pumor, men också med stjärnor som Zlatan
Ibrahimovic och Marta.

Trummorna får luften att darra, applåderna vill aldrig tystna. Mitt på
den upplysta scenen står ett väldigt troll med ståtlig frack, hög hatt
och stora ludna öron. Han svänger med en lång piska, snärten får
applåderna att tystna och ljuset att slockna. Ut på scenen kommer
hiskeliga väsande bestar med klövar till fötter, horn på huvudet och
långa tungor. Med ett vrål kastar en av dem huvudet bakat och en
eldkvast slår ut ur dess mun, en annan slänger upp brinnande bollar i
luften, trummorna dånar igen och cirkusdirektören lyfter piskan mot
varelserna. ”Dansa”, vrålar han.

Fri
entré
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Söndag 17 september

Invigning kl. 14.00

Onsdag 27 september

Fotografiska möten med sportens fenomen
Jan Fleischmann berättar

Söndag 15 oktober

Fotografiska möten med naturens skönhet
och vildhet · Jan Fleischmann berättar

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
Mekelsmäss | Fre 29 sep kl. 18–23 · Lör 30 sep kl. 14–01 · Sön 1 okt kl. 11–16

ELDFEST

29/9 - 1/10 2017

Följ med till mystiken i eldarnas och sagornas värld!

På fredag och lördag under konstnatten är det eldfest på
Ekehagens Forntidsby i Åsarp söder om Falköping. Under
totalt sex föreställningar får folktrons väsen med älvor,
vättar, troll och saker som inte ens har namn liv i
mörkret bland hyddor och forntidshus. ”Uppsättningen
är en blandning mellan teater och mysteriespel”,
berättar Markus Frisen från Skövde som tillsammans
med Egil Josefson, verksamhetsledare på Ekehagen,
har skrivit manus.
Vandringen utgår från receptionsbyggnaden och
sträcker sig genom hela forntidsbyn där olika
scener har byggts upp och ljussatts. Hela
forntidsbyn blir på så vis som en ljusinstallation.
Berättelsen har hämtat inspiration från
böckerna om vampyrflickan Kira och
varulvspojken Luppe som tillsammans
upplever äventyr i Skaraborg. De kämpar
mot den elake cirkusdirektören som vill
fånga in övernaturliga väsen och visa
dem på sin cirkus eller hålla dem
inspärrade. I boken om Falköping kan
man exempelvis läsa om en magisk
tomte och jättinnan Ålla från Ålleberg.
Elfestföreställningarna innehåller allt
från eldshower och mystik i mörkret
till spelade scener och humoristiska
inslag. ”Det blir något for alla, från

minsta tös till äldsta gubbe”, skrattar Markus Frisen. ”Det här är
årets höjdpunkt, vi har övat otroligt mycket och ser fram emot
mörkret och konstnatten”, säger Erika Böös som är en av sex
eldkonstnärer som visar sin skicklighet under konstnatten. Totalt
medverkar ett trettiotal personer på och runt scenerna i
forntidsbyn.
Traditionen med eldfest har funnits i mer än tio år som ett
fristående evenemang. Förra året togs en paus. Nu återkommer
eldfesten på konstnatten, större och mer mystisk än någonsin.
Med årets föreställning öppnar Ekehagens Forntidsby
också upp för fler besökare. Eldfestens föreställningar
brukar vara fullsatta men det är möjligt att förköpa
biljetter. Scenytorna är större och med hjälp
av röstförstärkare och ljussättning kan många fler se
och höra vad som händer. Totalt kommer eldfesten
att sättas upp vid sex tillfällen, tre på lördagen
och tre på söndagen. Vandringen genom
mörkret tar ungefär 45 minuter och startar klockan
19, 20.30 och 22. För de mindre barnen
rekommenderas den första föreställningen
innan mörkret helt har lagt sig.
I restaurangen följer menyn eldfestens
tema, bland annat kommer en månskensklämma med viltskav att serveras till
den vuxna publiken medan de yngre kan
spisa varulvsbullar med potatis och lingon.
För den som väntar på nästa eldvandring
finns även Knattenatta på Ekehagen. Det
är en pedagogledd skaparverkstad för hela
familjen där man exempelvis kan bygga
sitt eget forntidshus med pinnar, kottar, skinn
och garn.

Information om
föreställningarna och förköp
av biljetter finns på
www.ekehagen.se.
Välkomna!
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www.ekehagen.se
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”Det här är jag - jag är mina figurer”
Jan Eklund visar sina figurer i Falköping
Bland maskiner och verktyg i Ekbergs gamla plåtslageri på Gärdesgatan i Falköping trängs
underliga och ovanligt uttrycksfulla träfigurer med varandra. Fattig och rik sida vid sida. Alla
med ansikten tydligt präglade av olika behov och viljor. Jan Eklund är konstnären som, efter
pensionering efter 22 års arbete på akutpsyk, hittade sitt eget uttryck. Han arbetar i trä men är
inte någon träsnidare.
Ambitionen är att skapa liv i en träbit. Jan Eklund söker efter beteenden och uttryck hos sina
figurer. Han vet mycket om hur olika människor kan vara efter många års arbete som vårdare
inom psykiatrin. Det var där han lärde sig lyssna och förstod att människor kan ha andra åsikter
än dem man själv har och ändå ha rätt. Alla figurer som Jan har skapat är karikatyrer. De säger
någonting om sin samtid men också någonting om Jan själv. De bär på bitar av hans liv och är
en del av honom. ”Det här är jag, jag är mina figurer”, säger han och slår ut med handen mot
raderna av bugande, skrattande, ledsna och finurliga ansikten i hyllan bakom honom.
Det finns de som kallar Jan för träsnidare men han vänder sig mot det och berättar att det inte
finns många knivar i hans verkstad. De främsta verktygen är en bandsåg och olika sorters slipmaskiner. Verkstaden är fylld av verktyg, träbitar, tyglappar och metallsaker. ”Ordning fördärvar
fantasin”, skrattar Jan. Alla figurer tillverkas av trä i olika former. Jan berättar att han aldrig
någonsin har köpt något material, istället används rivningsvirke som han fått eller plockat till sig
hos grannar eller vänner.
Som konstnär är Jan blygsam. Jämförelser mellan honom och exempelvis Albert Engström slår
han själv ifrån sig. Han gör inga beställningsjobb, alla figurer har han skapat för sin egen skull
och aldrig för att ha med på utställningar. Men han är noggrann med hur viktig skapandeprocessen är för honom och anser inte att det är möjligt att kombinera olika uppdrag eller åtaganden.
När han väl har påbörjat ett projekt måste han slutföra det. Tid och rum upphör att existera och
han kan vara i verkstaden natten igenom. På något vis är Jans skapande som ett skrivande. Han
beskriver det själv som att det är intressant att se vad figurerna kommer att säga till honom. Det
Jan Eklund visar sina skulpturer på Ekbergs gamla plåtslafinns ofta en grundidé men det verkliga uttycket får han först se när figuren växer fram. Ibland
geri på Gärdesgatran i Falköping.
är Jan till och med osäker på om det är han själv som har gjort karaktärerna. ”Är det verkligen
jag som gör det här? Jag har ju ingen utbildning. Allt finns i huvudet från början”, säger han.
Ann-Marie Brandt och Bengt Lilljha som är värdar i Ekbergs gamla plåtslageri är glada att kunna
presentera Jan Eklund som årets utställare. ”Jag mötte Jans figurer på en utställning för mer än
fem år sedan, de berörde mig starkt och den känslan har fortfarande inte lämnat mig”, berättar
Ann-Marie. På konstnatten kommer konstnären själv att vara på plats för att prata med de besökare som vill. Årets utställning kommer att innehålla verk som inte tidigare har visats. Det är
figurer som lånats in från familjemedlemmar och vänner. Alla verk kommer inte att vara till salu
och Jan är mån om att de som säljs ska komma till en köpare som uppskattar dem. Förhoppningen är att utställningen ska låta besökaren se och känna det som
Jan har sett och känt när han gjorde verken. Den som
		
kommer till plåtslageriet på Gärdesgatan ska
			
bli berörd.
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Exklusiv getost från Påverås
Hönornas kacklande bildar ett gemytligt bakgrundsbrus tillsammans med vindens susande i trädtopparna. Den rödmålade byggnaden med vita knutar som är Påverås gårdsbutik ligger som förgrunden i en fantastisk landskapstavla där Mössebergs sluttningar
och vajande träd lever och visar vägen till en storlagen utsikt över
Falbygden. Här huserar Elisabeth Andersson med personal sedan
sjutton år. ”Jag tycker att vi ska vara stolta över vår bygd, Mekelsmäss och konstnatten” säger Elisabeth. På årets konstnatt öppnar
hon upp sin gårdsbutik och lockar med nya exklusiva smaker från
några av gårdens nykomlingar – getterna!
Sedan oktober 2016 finns sju getter, en bock och deras killingar på
Påverås. Det är Josephine Everhag som jobbar på gården som äger
dem. Elisabeth Andersson berättar att Josephines längtan efter att
en dag kunna ha egna getter var smittsam. ”Överenskommelsen
var att om Josephine skaffade getterna så skulle jag köpa mjölken”,
skrattar Elisabeth. Sju getter ger förvisso inte några större mängder
mjölk och getosten blir därför en exklusiv produkt. Ungefär 200
kilo ost beräknar Elisabeth att hon kommer att producera varje
år. Det ska jämföras med de cirka åtta ton ost som gårdsmejeriet
årligen tillverkar av komjölk. Nästan alla produkter skickas iväg till
större städer men några av de mer välsorterade restaurangerna
på Falbygden, exempelvis Mönethorps källarkrog, använder lokala
råvaror i sin mat.
Lactiqueostarna, som getostarna kallas i Frankrike, är täckta av ett
lager vitmögel, under det är de pudrade med ett tunt skikt aska enligt fransk tradition. Asklagret skapar en vacker mörk kant när osten
skivas. Allra godast blir getosten enligt Elisabeth om man värmer
den i ugnen och avnjuter den med nötter och honung.
På konstnatten håller Påverås gårdsbutik öppet med ostar och andra

gårdsprodukter men även en konstutställning med Birgitta Gahm
från Östergötland som arbetar med tovning och trådslöjd. Dagtid
kommer man också att kunna träffa några av getterna från gården.

Lördagar
1 juli – 30 sep
kl. 10 – 13
Elisabeth Andersson - Påverås gårdsmejeri får ett tillskott till sortimentet exklusiva ostar. Påverås ostar är kända i hela landet och
uppskattas av Sveriges bästa kockar.
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Text och foto: Egil Josefson

Handla lokalt på

Malta Johanna Marknad
Varje lördag i juli, augusti och september är du välkommen till
Malta Johanna Marknad på Stora Torget i Falköping. Här handlar
du lokalproducerad mat och hantverk direkt av producenterna.
Om du är hungrig så finns det lokalproducerad mat att äta direkt
på plats! Vid vissa tillfällen medverkar en lokal kock som lagar mat
med ingredienser från marknaden och det blir även några gästspel.

KONSTNATTEN
Fredag-söndag 29/9-1/10

U TSTÄ L L N I NG
Smycken • Glasfusion • Akvarell • Olja • Foto

A RV I D S S OP PA
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Varmt välkommen!

M E D S Ä S ONG E N S T I L L B E HÖR
Fredag och lördag 16.00-23.00
95 kr

Välkommen att besöka
Dalénmuseet i Stenstorp

S KÖR DE F E ST B RUNC H
Söndag 11.00-15.00
245 kr

K A F É S E RV E R I NG
Kaffe med kakor, Arvids räksmörgås, våfflor
och mycket mer

16
TEL

0515-432 00 • www.kurortenmosseberg.se

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

Kontakt
Landsbygdsutvecklare Niclas Fällstöm · 0706-74 50 65
landsbygd@falkoping.se · facebook.com/maltajohannamarknad

Projekt Minea - Fotoutställning i Tidaholm
Julia Jonson hyllar alla små superhjältar

Galleri visar möten mellan
glasfiber, bladguld, änglar
och dikt
I år ställer konstnärsparet Joakim och Stina Larsson ut på
Galleri Tinnert.
Joakim Larsson är för många känd för sina ”flygande änglar”. Själv föredrar han att kalla de bevingade skulpturerna
i trä och koppar för ”budbärare”.
- Men änglar är budbärare, så det är också en bra benämning, menar Joakim Larsson.
Man ska inte bli förvånad om man hittar oväntade material bland konstverken.
- Det blir spännande när glasfiber möter bladguld, betong
möter plexiglas, eller varför inte ett citronskal?
Även Joakims oljemålningar och grafiska tryck väcker
uppmärksamhet.
- Jag arbetar med porträtt, symboler och olika himlakroppar i ett koncept om oväntade möten och förståelse.

Julia Jonson startade sitt företag nyss fyllda 18 år gammal,
innan student och examen. En livslång dröm gick i uppfyllelse.
Julia har uppmärksammats mycket genom sina år som fotograf och företagare och har tilldelats en mängd olika priser
och stipendier. Istället för att fotografera lite av allt möjligt,
har hon valt att specialisera sig på det hon brinner mest för.
Julia älskar att vara barnfotograf, deras leenden och att få
bjuda på sig själv i en timma utan att verka knäpp är det bästa
hon vet.

Bland verken finns dikter av Stina Larsson som debuterade
som författare 2008 och som vid sidan om sitt författarskap även verkar som bokredaktör och skribent i Skånska
Dagbladet.
- Mänskliga möten och kommunikation har alltid intresserat oss båda, till exempel att man kan använda samma
ord men mena helt olika saker, eller använda olika ord och
mena samma, säger Stina Larsson.

Livet förändras
23 oktober 2013 förändrades Julias liv. Hon blev faster för första gången och hennes brorsdotter Minea föddes. Minea har
Aperts syndrom, som kortfattat är ett missbildningssyndrom.
Hon föddes med fingrar och tår ihopväxta, samt en rad olika
skelettmissbildningar. Hennes huvud är annorlunda format,
och när hon var 4 månader gammal fick hon genomgå en stor
huvudoperation. Hon har nu genomgått 9 olika operationer,

Vill hjälpa
Julia älskar att föreviga busiga familjer och härliga barn, men
saknar att hjälpa. Hon har alltid haft en enorm drivkraft och
varit målmedveten. Hon har också alltid känt ett behov av att
”dra sitt strå till stacken”. Bidra och hjälpa på det sätt hon kan.

Paret har under de senaste tio åren ställt ut på ett femtiotal olika platser, bland annat Trelleborgs Konstmuseum,
Falsterbo konsthall, Åhus konsthall – Auseum, Ottenby
Kungsgård på Öland, Svaneholms slott och på gallerier i
Lund, Malmö, Helsingborg och London.
Utställningen pågår 29 september t o m 14 oktober.
Joakim och Stina kommer att närvara under konstnatten.

och närmare 300 olika medicinska tester och undersökningar, på sina tre små korta år. Minea är Julias drivkraft och
inspirationskälla. Genom henne har hon fått en annan syn på
livet. Minea har lärt henne att livet aldrig blir som man har
tänkt sig, att saker inte ska tas för givet, och att det stundtals
är väldigt tufft. Men också att allt blir vad man gör det till, och
kärleken övervinner allt.
Små krigare
Projekt Minea vänder sig till de som har barn med särskildabehov, eller unika helt fantastiska utseenden, precis som Minea. Till de som intehar tid, ork eller ekonomi till att föreviga
sina små krigare. För det är precis det de är, krigare. Hon vill
få dessa barn att synas mer, vill hylla dem. Memories By Julia
har därför under ett år valt ut en familj i månaden för fri
barnfotografering. Utifrån projektet kommer en kalender att
skapas och de pengar som projektet genererar går oavkortat
till Sällsynta Diagnosers Fond på Ågrenska.
Målet med Projekt Minea är att döda samhällets förutfattade
meningar och
hylla alla små krigare och superhjältar.
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Ateljè Sjöboden ordnar kurser
i måleri
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Julia Jonson Fotograf

Anmäl dig till en helgkurs eller sommarkurs i
temperamålning.
Vid vackra Norra Sämsjöns strand, i en lugn pastoral miljö, finns
möjligheten att få utbildning i en av de äldsta och mest
miljövänliga konstnärstekniker, nämligen tempera.
Mindre grupper från 4 till 7 st kan tas emot.
Jag som leder kurserna är utbildad bildlärare vid konstfackskolan,
med över 30 års erfarenhet av undervisning. Temperan är lämplig
både för nybörjare som för mer erfarna konstnärer.
Det finns övernattningsmöjligher i eget hus.
Välkommen med frågor och anmälan till:
Bildlärare Dan Elfving
0702-749316
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Endast avvikande tider anges i
utställarlistan.
Därutöver gäller fredag 18 23, lördag 14 - 01, söndag 11
- 14.
Några har stängt söndag p.g.a
omställning av verksamheten.
Lokalproducerad
Streetfood utanför samlingsutställningen på Stora Torget lördag 14 - 01

info@lofwings.se

Samlingsutställning

Konst från utställarna i Falköping och Tidaholm
Öppet: Tors. 18-21, fre. 10-23, lör. 10-01, sön. 11-14
Bildkällans utställare: Susanne Bosiö - Måleri

2. Galleri Sandström

3. Rizoma galleri

Flygares gränd 3 Falköping
www.rizomagalleri.com
Utställare:
Vy Magasin - Fotografi

W
6. Hattfabrikens musik och kultur

Sankt Olofsgatan 42
GPS:58°10'14.6"N 13°33'9.3"E
http://www.hattfabrikensmusik.se
Utställare:
Henrietta Bruto - Fotografi
Pernilla Deurell - Måleri
Sofia Holm - Måleri
Marie Tidquist Lundin - Illustration
Yamaha Musikskola - Elever underhåller med bl.a. närproducerad musik. Tider, se hemsida.
Övrigt: Pop-up-store med försäljning av unika designprylar.
För barn: Pysselverkstad med Formkontakt.

7. Villhelmsro gårdscafé
4. Stora torget

Storgatan 12 Falköping
GPS:58.161156 13.554146
UTSTÄLLNINGEN FLYTTAD TILL ÅSLE TÅ. NR 30

5. Tant och farbror väskor

Repslagaregatan 10
GPS: 58,1588194, 13,5557428
www.tantochfarbror.se
Utställare:
Tant och farbror, väskor och plånböcker från aunts and
uncles,
Thomas Medin - Olja

12. Falbygdens Osteria
Göteborgsvägen 19
GPS: 58.166886, 13.534233
www.falbygdensosteria.se
Utställare:
Ateljé penseldraget, Glada kossan - Akvareller
Inga-Lill Ljung - Akryl
Ingrid Johansson – ”Pyssligt hantverk”
Övrigt: Restaurang, ost och delikatessbuffé,

www.lofwings.se

Trädgårdsgatan 32
GPS: 58.161617, 13.55513
www.gallerisandstrom.com
Utställare:
P-A Sandström - Skulptur
Annelie Sandström - Mixed media
Öppet: Vernissage 16/9 10-14, pågår tom 2/10
Konstnattshelgen: Fre. 10-23, lör. 10-01, sön. 11-14
Tillgänglighet: Ej HWC

GPS: 58.154243, 13.55152
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:
Målargruppen i olja - Solveig Persson, Gun-Brith Pettersson,
Anitha Zetterlund, Renée Ungh,
Weronica Darius - Tusch och akvarell
Johan Pehrson - Fotograf
Ann Westerlund - Konsthantverk
Helena Hallberg - Handsmidda silversmycken och änglar
Ann-Kristin Magnusson - Olja
Erika Bueno Svantesson - Olja och akryl
Birgitta Larsson - Akvarell
Linda Axén - Mixed media
Malin Hillman - Olja
Ulla Axén - Akryl och akvarell
Alexandra Magnusson - Äggoljetempera, olja, akryl, tusch
Övrigt: Kaffe, kakor och enklare matservering. Fullständiga
rättigheter
Tillgänglighet: Utställning i markplan men med ojämnt golv.
Grusplan på gården. HWC finns.
Parkering på grusplan och åker utanför entré.

521 98 Broddetorp

Storgatan 10, vid Stora Torget
GPS: 58.161088, 13.554683

Sten Gunnarsson - Nubbeskåp och Båtar
Öppet: Fre. 18-23, lör. 10-01, sön. 11-14
Tillgänglighet: Utställningslokalen är tillgänglig för rullstolar,
men ej butiken.

kaffe/te, smörgåsar och kakor
Öppet: Fre. 10-23, lör. 10-01, sön. 11-16
Tillgänglighet: Ej tillgängligt vid visning av ostlagret

13. Collegium Park
Odengatan 24
GPS:58°9'52.6"N 13°33'17.6"E
http://www.bildande.se
Utställare:
Åsa Gustavsson - Akvarellmåleri
Björn Therkelson - Pastellteckning
Ingemar Hedihn - Oljemåleri och collage
Amund Öhrnell - Olika tekniker
Gun Skoglund - Akvarell
Djamila Skoglund-Voss - Oljemåleri
Övrigt : Enkel servering

LÖFWINGS
ATELJÉ 34
& KROG

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

16. Kurorten Mösseberg
Mössebergsparken 34
GPS: 58.183567, 13.545082
www.kurortenmosseberg.se
Utställare:
Thomas Roosvall - Fotokonst, tavlor
Inger Dolfe - Glasfusing
Bo Södervall - Illustrationer
Magnus Thörn- Foto
Petra Mårtensson - Lapptäcken, babynesten
Skynket - Afrikanska brickor
Mofas Hus från Skillingaryd
Eva-Lill Nilsson - Bisommar och 1000 tranor för livet
Paul Andersson - Gitarrbyggare
Elisabeth Svensson - Virkat och stickat
Med flera utställare.
Övrigt: Restaurangen är öppen från frukost till sena kvällen
hela helgen.
17. Ekbergs Plåtslageri
Gärdesgatan 14
GPS: 58.15869, 13.55462
Utställare:
Jan Eklund - Skulpturer
Ammi Brandt-Lilljha - Släktforskning och Gamla stan (lite av
varje)
18. Hantverksboden, daglig verksamhet
St:Olofsgatan 42
GPS: 58.170725, 13.55258
Utställare:
Konstnärer inom daglig verksamhet Blandade tekniker såsom, papiermachè, acrylmålningar,
färgpenna mm.
Övrigt: Butiken öppen med försäljning av textila hantverk o
kort av handgjort papper
Kaffeservering
19. Falbygdens museum
S:t Olofsgatan 23
GPS: 58.168664, 13.552838
www.falkoping.se/museet
Utställare:
Jan Fleischmann - Foto
”Legender - om fotboll och vildmark”
Övrigt: Caféhörna, museibutik, museets basutställningar.
Öppet: Fre kl. 18-23, lör kl. 14-01 sön kl. 11-16
20. Gudhems kyrka
GPS: 58.240164, 13.554726
Utställare:
Ingegärd Melin - Installation
och blandad teknik.
Övrigt:
Höstsoppa serveras i kyrkstugan.

Hornborga Persberg

1. Bildkällan, Falköpings konsthall

11. Rantens Kvarn
Norra kvarngatan
GPS: 58.169763, 13.550606
www.sienna.se
Utställare:
Ninnie Eriksson - Olja, akryl, akvarell mm

Löfwings Ateljé och Krog

FALKÖPING

10. Galleri Tinnert
Trädgårdsgatan 13
GPS: 58.162978, 13.550767
www.tinnert.se
Utställare:
Joakim och Stina Larsson - Änglar och himlakroppar –
Grafik, måleri och skulptur
Övrigt: konsthandel, inramningar,
konstnärsmaterial
Öppet: Fre. 10-23, lör. 10-01.
Utställningen pågår 29/9-14/10, övriga tider: mån-fre kl.
10-18, lör 10-13

14. Ateljé Hjortmark´s

Verkstadsgatan 5 Falköping
http://www.hjortmarks.se
Utställare:
Anna Hjortmark - Måleri, konsthantverk, luffarslöjd, tovning, mm
Jennifer Hjortmark - Tecknat, måleri, mm

521 98 Broddetorp

15. Mössebergsgården
Scheelegatan 44521 37 Falköping
Utställare:
Bengt Öberg - Fotograf-fine arts print
Emilia Yngve - Smycken och hantverk
Harriet Karlsson - Handvävning i olika mönstertekniker
John Wyatt - Landskapsfoto
Lars-Åke Jåhnsson - Djur och naturfoto
Margareta Olofsson - Jeansåterbruk
Pia Hagmar - Författare- barn och ungdomsböcker
Rosmary Franzén - Akvarell
Urban Prybil - Silversmide
Övrigt : Café

21. Friggeråkers Bygdegård
GPS: 58.197899, 13.574324
www.fagelklubben.se
Arrangör: Falbygdens fågelklubb.
Samtliga utställare är medlemmar i klubben.
Utställare:
Annelie Jonsson - Foto ödehus
Britt-Louise Norlander-Lundin - Akvarell
Eva Lindén - Drivvedsskulptur
Evert Arnoldsson - Akvarell
Ingemar Hedihn - Måleri
Ingemar Tinnert - Akvarell
Jan Bertilsson - Foto, järnvägsnostalgi
Jan Johansson - Foto
Johan Mårtensson - Foto
Karl-Axel Axelsson - Akvarell
Kees Bakker - Foto
Lisette Friberg - Keramik
Mari Friberg - Foto
Merit Vågebris - Textil
Per Ringeby - Foto
Thomas Asp - Foto

Torbjörn Skogedal - Foto
Övrigt: Servering av fika och varmkorv.
Försäljning av fågelholkar, vykort mm

22. Viltmat i Jettene
Folkagården 1 52194 Jättene
GPS: 58.209876, 13.553136
http://viltmat.se
Utställare:
Josef Assio - Matkonstnär
Eddie Meduza tribute - Underhållning
Eddie Muduza- Mannen från vidderna - Fotocollage
Öppet: Fre 18-02 lör 14-02 sön 11-14
Övrigt : Älg och vildsvinskebab, helgrillat vildsvin
Fullständiga rättigheter
Tillgänglighet: Vid behov finns behjälplig personal.
Meddela gärna innan för planerings skull.

23. K design AB
Östra Tunhem, Skolbacken
GPS: 58,230986 13,54447
Facebook.com/kdesignab
Instagram: kdesign_ostratunhem
Utställare:
Öppen gårdsbutik med inredning/trädgård
Övrigt: Försäljning av inredningsartiklar.
24. Östra Tunhems Församlingshem
Östra Tunhem, Stommen
GPS: 58.223653, 13.528601
Utställare:
Peder Frisk - Akvarell
25. Ljunghem Östra Tunhem

Östra Tunhem Ljunghem 2
Utställare:
Klara Elinderson - Akvareller
Sol Hylander - Teckningar
Jolene Bardh - Teckningar
Sayed Arafat - Färgtryck
Övrigt: Servering

26. Ugglum Stora Ståltorp 1
GPS: 58.231091, 13.47563
www.ateljeljuskronan.se
Utställare:
Sonja Borg Kyrk - Hemstöpta ljus, ljuskronor i olika
modeller, grenljus, toarpsljus, ljuskoppar, polkaljus,
servettkotte, trädgårdsfigurer (rumpor, älgar, Kronblom, Malin, katt, svampar mm) inlagd gurka och
paprika, gelé och hembakt mm.
Inger Wahlqvist - Fleecesjal, lovikkavantar o mössor,
raggsockar, stickade tofflor, jeansväskor, Kvast-Maja
mm.
Övrigt: Bra parkeringsmöjligheter
27. Östra Tunhems missionshus

GPS: 58.220088, 13.519807
http://www.pnfoto.se www.ateljebroga.se
Utställare:
Peter Nilsson Stofkoper - Blommande konstverk i
närbild.
Egeninramade foton.
Carina Bladh - Ull & Textilhantverk
Övrigt: Honungsförsäljning

28. Stora Bergs brygghus
Leabyvägen 1 (Torbjörntorp)
52196 Falköping
GPS:Latitud: 58.209395 | Longitud: 13.606282
http://www.thomaslennartsson.se
Utställare:

Thomas Lennartsson - Olja och tusch.
Anita Lennartsson - Olja, Akvarell och porslin
Övrigt: Lena Bengtsson kommer att underhålla med
sång och gitarr.

29. Konst i Pubmiljö
Torbjörntorp Marielund
GPS: 58.207315 13.620751
Utställare:
Jennie Fogelström - Keramik, tavlor
Britt-Marie Fogelström - Keramik
30. Åsle Tå – Upplevelsemuseum
GPS:58.178889, 13.687275
http://www.asleta.se
Utställare:
Anders Joby - Oljemålningar och skulpturer av skrot.
Anna Degeryd - Akryl, torrpastell, akvarell, grafik
Anders Gabrielsson - Svetskonstnär
Anita Andersson - Pastell, grafik
Derek Eder - Träkonsthantverk, svarvning i skålform
Johanna Holub - Silversmide, glaskonst
Kerstin Ljungkvist - Grafik, måleri
Malin Henningsson - Foto
Tommy Edin - Gamla leksaker
Tony Abrahamsson - Skulptur
Åsle skola och förskola
Övrigt:
Vandra längs vår belysta Tågata!
Bildspel från Åsle Tå - Förr och Nu
Bakning/försäljning av vedugnsgräddat bröd under
lördagen.
Lantbruksmuseet är öppet - se när vi bygger vårt nya
kvarnhjul.
Pokémon-jakt för barn, chokladhjul, Oskar Falks
träskulpturer, försäljning av div. hantverk mm.
Servering av isterband med stuvad potatis, varmkorv
med bröd, smörgåsar, belgiska våfflor och hembakat.
Uppställningsplats för husbil.
Tillgänglighet: Begränsad framkomlighet vid två
stugor.
Utställningen i källaren når man genom att köra
rullstol en bit i gräs (kan vara lerigt).
31. Växthuset på Villagatan
Villagatan 14 Stenstorp
GPS:58.271918, 13.72331
Utställare:
Malin Johansson Inspiration och försäljning i vårt växthus och vår
trädgård.
Dörrkransar, planteringar, dekorationer, möbler mm.
33. Lilla Boden på Espås

Espås Gård
GPS: 58.268072,13.614464
www.lillabodenpåespås.se
Utställare:
Minette - Möbler och inredning

34. Löfwings Ateljé och Krog
Hornborga Persberg, Broddetorp
GPS: 58.293331, 13.592811
www.lofwings.se
Utställare:
Göran Löfwing - olja, akvarell
Övrigt: Krog och café
Öppet: lör kl. 11-01, sön kl. 11-17
36. Grevagården/ Den Flygande Gnistan
Bolum Grevagården 52198 Broddetorp
www.denflygandegnistan.se
Utställare:
Geert van der Vossen - Modernt smide, eld i utekaminer, några udda objekt
Övrigt: Försäljning av egna produkter
37. Bolum Horisont

Lilla Samuelsgården, Broddetorp
GPS: 58.312997, 13.603068
www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - Keramik
Övrigt: Café

38. Sätuna bygdegård
52194 Falköping
Utställare:
Ulla Stenqvist - Foto
Maj-Britt Rosén - Akvarell
Övrigt: Försäljning av rawfoodgodis
Tillgänglighet: Ramp finns.

Utställare:
Maj-Liz Hedendahl - Akvarell, textil och blandteknik
Annika Eichhorn - Akvarell och blandteknik
Elin Stavåsen Brokvist - Blandteknik
Övrig: I butiken säljer vi hantverk - Keramik, textilier,
träsnide, smycken mm.
Unika och personliga föremål tillverkade för hand av
skickliga konsthantverkare.
Lantbruksmuseet håller öppet med guidade visningar.
Bra parkering även för buss och husbil.

40. Atelje grodan, Lena Holgersson

Bjällum Fäholmen
GPS: 58.342962, 13.61068
Utställare:
Lena Holgersson - Silhuettklipp/snitt
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Öppet: Lör. 12-01, sön. 12-17

41. Gamla Prästgårdsstugan Häggum

Häggum Rosenlund 1
http://www.idalundell.se
GPS: 58.320824, 13.722181
Utställare:
Ida Lundell - Textilkonst
Övrigt: Tunnbrödsbakning i vedeldad ugn och försäljning av bröd (endast lördag)
Kontantbetalning eller swish

42. Häggums Bygdegård
GPS: 58.319371, 13.719941
Utställare:
Jennie Jonsson - Akryl
Malin Eriksson - Akvarell
Mille Eriksson - Virkning
Övrigt: Kaffeservering med hembakat fika
43. Borgunda bygdegård
Gisslagårdsvägen 1, Borgunda
GPS: 58.292126, 13.79945
www.facebook.com/Borgundagruppen
Utställare:
Strindbergs färger! Borgundagruppen
(Yvonne Fällström, Inger Hammar,
Gunnel Karlsson Garofoli,
Carina Palmquist och Katarina Signell) Monotypi, olja, akvarell, tusch, textil.
Gissla Trädgård (Gisela Wass) - Grönsaker, ägg och
förädlat.
Övrigt: Kaffeservering med kaffebröd som på August
Strindbergs tid!!
Tillgänglighet: Det finns både ramp och handikapptoalett
44. Karleby Handelsträdgård
GPS: 58.163518, 13.642262
www.karlebyhandelstradgard.se
Utställare:
"Gräslig" Kärlek !
Tänk att kärlek kan vara så mycket........!
En utställning med växter ljud och ljus.
Övrigt: Restaurangen i växthuset har öppet för den
som är sugen på en god soppa eller en höst wok från
muurikkan.
Det finns också smörgås på hembakt bröd, kaffe och
kaka.
Öppet: Fre kl. 18-23, lör kl. 16-01, OBS söndag stängt
då verksamheten ställs om till ”normal” verksamhet.
Tillgängligthet: Grusgångar, ej HWC
45. Karleby Konst & Hantverk
Karleby Stommen 1
GPS: 58.15083, 13.63976
www.karlebykonst.se

46. Grevagården
Slöta, Vartofta
GPS: 58.122348, 13.609056
Utställare:
Monica Blomgren - Ull, virkat, trä mm
Sinikka Eriksson - Fotografi
Anna Wetterstrand - Betong
Elinor Gustafsson - Scrapbooking
Trassel och ting - Virkat och div.
Övrigt: Loppis
Öppet: fredag 18 - 23 och lördag 14 – 01 OBS Söndag
stängt p.g.a att verksamheten ställs om till ”normal”
verksamhet
Tillgänglighet: Till viss mån
47. Kälvene-Näs Bygdegård
GPS: 58.089040, 13.732330
www.bygdegardarna.se/kalvene-nas
Utställare:
Margareta Boman - Textilt tryck
Sara Grimling - Betong och lammskinn
Maria Bruckshaw - Keramik
Annika Wahreus - Akvarell och lammskinn
Övrigt: Fordonsutställning (lördag)
Kaffe- och soppservering, försäljning
48. Hulegården
Vartofta-Åsaka
GPS: 58.078191, 13.676727
Utställare:
Veteranmotorcyklar som konst - utställning
Utställning gamla skörderedskap. Från skäran till den
självgående skördetröskan
Övrigt: Kaffeservering, försäljning av julkärvar.
50. Vartofta samlingslokal
Lokalgatan 2
GPS: 58.099941, 13.630921
Utställare:
Målargruppen "Såbléden"
Ann Johansson - Akvarell
AnneMieke Kieffer - Olja, akryl, tovning
Ingegerd Thun Jonsson -Olja
Kerstin Jonsson - Olja
Rosita Johansson - Akvarell, olja
Eva Roslund - Lappteknik, sydda barnkläder i roliga
ekologiska tyger samt handsydda Tilda dockor
GunBritt Svensson - Handgjorda smycken och
barnkläder
Lena Fiala - Handgjorda kort mm
Marianne Alfredsson - Höstkransar mm
Övrigt: Kaffeservering

51. Jensensateljé
Vårkumla gamla skola
GPS: 58.08044, 13.579144
www.jensensatelje.se
Utställare:
Kristian Jensen - Tusch, 3 D collage, blandteknik
Nytt för i år: Skulpturen: ”Viljan att följa flyttfåglarna”.
52. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum
och docksamling
Hjälmshögen 1, Åsarp
GPS: 58.05205, 13.58860
Utställare:
Ingemar, Lillanna Johansson - Lanthandelsmuseum
och docksamling.
Torleif Halvorsen - Naturfoto
Morgan Eriksson - Fårskinn
Urban Bolin - Hemgjord ost och hemkärnat smör m.m.
Erica Martinsson - Mattdesign
Övrigt: Kaffeservering lördag och söndag. Försäljning
av honung, ägg och potatis. Textilhantverk
53. Fageråsstugan
Stora Fagerås, Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare:
Birgit Adolfsson - Akvarell
Mats Bengtsson - Glasfusion
Gunilla Fischer - Keramik
Saiwaroon B-Larsson - Thailändsk blomsterkonst mm.
Övrigt: Soppa, varmkorv, fika med hembakat
54. Engs Smide
Åsgatan 4, 521 71 Åsarp
GPS:58.020765, 13.574982
Utställare:
Johan Törnqvist ,Anders Christensen mfl- veteranmotorer. I drift endast lör.
Stick&Prick, Lena J Carlstedt och Ingrid Törnqvist Handstickade mössor, sockar, vantar mm.
Susanne Larsson och Jenny Hultin - Bokvikning o
scrapbooking, kort mm
Skärhamns bigårdar, Åke Jantèn - Försäljning av
ljunghonung o div biprodukter från Tjörn, endast
lördag
Basilio Blanco - Naturism och abstrakt, olja och akryl
Anders Christensen - Träslöjd
Monika Käll - Dörrkransar och blomsterdekorationer.
FitLines - Hälsocoach Viktoria A Björk och Yvonne
Hovstein - Näringstillskott o kost/hälsoprogram.
Vi bjuder på energihöjande drinkar och smakprov.
Övrigt: Servering
Tillgänglighet: Ingen handikapptoalett
55. Katteskalla
Kinnarp Katteskalla Granelund
GPS: 58.05699, 13.464177
Utställare:
Ann-Catrin Leander - Keramik
Övrigt: Försäljning och utställning av keramik, kaffeservering
Tllgänglighet: Ej HWC

56. Ekehagens Forntidsby
Alvared, Åsarp
GPS: 58.025016, 13.544389
www.ekehagen.se
Utställare:
Eldfest: teater med eldshow För entrépris till eldfest
se hemsida.
Knattenatta: pedagogledd pysselaktivitet/skaparverkstad för alla barn
Utställning: Åsarpsskolans elever, olika tekniker på
temat "Min forntidsskatt"
Högskolan i Skövde visar spelteknologi.
Öppet: Serveringen: hela konstnatten
Min forntidsskatt: hela konstnatten
Eldfest: Fredag och lördag 19.00, 20.30 och 22.00
Knattenatta: fre. 11-22, lör. 14-22, sön. 11-14
Övrigt: Serveringen öppen hela konstnatten med
härliga smaker för barn och vuxna.
Tillgänglighet: Notera att eldfesten är i forntidsbyn,
stigarna är anpassade för rollstolar men det kommer
att vara mörkt.
57. Jäla Kvarn, Floby
GPS: 58.034406, 13.368337
www.facebook.com/Konstnatten Jäla
Utställare:
Duveredskött - Försäljning av vår lamm- och nötkorv,
fårskinn, väskor i koskinn och fårskinnsvantar. Dessutom kallrökta produkter av vilt och ost. Servering
av Idas värmande gulaschsoppa. Besök Duveredskött
på Facebook
Ann-Louie Melltoft - Målar i akryl och olja
Gäsene Ryttarna - Försäljning av ost från Wernerssons Ost
Grus Design - Färgglada och egensydda kläder till
busiga barn
Design Erica E - Unika sydda alster: vimplar, väskor,
kuddar, barnkläder m.m.
Gerd Johansson i väven - Trasmattor
Annki Modig - Försäljning av hembakat fikabröd som
kan ätas på plats eller ta med hem
Marita Piela - Målar djur och natur i akvarell och
akryl
Trevia Design - Ljus. Tovat och stickat i lin och ull
Redvägs Bageri - Litet nystartat surdegsbageri
Skeen gårdmejeri
Sandhems Bryggeri - försäljning av svagdricka och
enbärsdricka
Maria Hindström - ”Filurer” Högagärdet Keramik
Christina Tell - Livsmedel med mervärde: Morinda,
Vilda Växter-smoothie, Raw Food-kakor, Zebeda
Choklad och försäljning av ullkläder Woolpower
Övrigt: Upplev Jäla gamla elkvarn!

58. Wardins Gårdsprodukter, Ladugård, Brygghus,
Trädgård & Gårdsbutik
Jäla Korsgården 2, Floby
GPS: 58.036417, 13.366406
www.wardins.se
www.facebook.com/Wardins Gårdsprodukter
Utställare:
Monica Lenner Svensson - Smycken
Margareta Oscarsson - Lappteknik
Alboga Plantskola - Blomsterbinderi
Alboga Choklad - Egen Pralintillverkning
Vivianne o Kent Staberg - Honung & Hantverk
Monica Johansson - Stickat & Virkat
Hanna Jonsson - Keramik
Jörgen Jacov - Trähantverk, Fågelholkar
Oskar Wardin - Smide & Motorsågssnideri
Ljussatt upplevelsevandring (inriktning barn)

Fackelupplyst trädgård
Övrigt: Korv- och kaffeservering. Försäljning av
förädlade produkter i gårdsbutiken
Tillgänglighet: Särskild handikapparkering. HWC. I
vissa lokaler hjälper vi till över tröskel.

59. Skattegårdens bakstuga
Jäla Skattegården 3, Floby
GPS: 58.043675, 13.382883
http://info@jalahos.se
Utställare:
Britt-Marie Jenndahl - Akvarell
Birgitta Johansson - Vävda alster
Ingela Larsson - Stickat
Övrigt: Skattegårdens Bakstuga bakning/försäljning
av hällgräddat bröd i mån av tillgång fredag och
lördag.
OBS ! Inget brödbak söndag. Kaffeservering samtliga
dagar
60. Grolanda Bygdegård, Floby
GPS: 58.076935, 13.385553
www.bygdegardarna.se/grolanda
Utställare:
Bl a luffarslöjd
Övrigt: Tårtbuffé med hembakta tårtor Obs! Stängt
söndag

61. Johanssons lamm & ull´s gårdsbutik

Gökhem Anguntorp 11
GPS: 58.16024, 13.41476
www.lamm-ull.com
Utställare:
Anita Röding, Vävateljé 8-skaft - Handvävd damast,
ull och nöthårsmattor och bruksvävar.
Christina Johansson, Tinasmycken - Armband mm i
olika tekniker med bl.a stenar o pärlor.
Viktoria Johansson, Johanssons lamm & ull - Tovade
alster t.ex. sulor, sittunderlag och tavlor. Alster
gjorda av lammskinn
Övrigt: Servering med lammköttsmeny. Försäljning
av lammkött/charkprodukter, lammskinnsfällar,
tovningsull, pepparkaksformar. Hembakade kakor
och bröd.
Tillgänglighet: Ej HWC

62. Gökhems kyrka
GPS: 58.174097, 13.447094
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare:
Medeltida kyrkorum - Utställning kring reformatorn
Martin Luther
Övrigt: Enkel kaffeservering
63. Cattis Porslin
Gökhem, Liden
GPS: 58.172979, 13.410111
www.cattisporslin.se
Utställare:
Catarina Larsson - Handmålat porslin och glas,
Virkade hattar och små pynt
Bokvikning
Övrigt: Vi finns på Instagram och Facebook
Tillgänglighet: Parkering nära
64. Gökhems bygdegård
Utställare:
Astrid Lundholm - Akvarell bl.a Människor och
miljö - Förr i världen
Slöjd - handstickat
Tillgänglighet: Parkering nära
65. Lina Lygneroth - Keramikkonst
Gökhem Stallmästaregården 1

GPS: 58.172915, 13.442552
www.lygneroth.se
Utställare:
Lina Lygneroth – Keramikkonst
Övrigt:
Kvällsbelysta keramikskulpturer
i trädgården. Öppen ateljé och butik.

66. Lisette Friberg

Gökhem
GPS: 58*10,956 13*24,734
Utställare:
Lisette Friberg- Målning, keramik

67. Påverås Gårdsmejeri
Påverås Sörgården
GPS: 58.175319, 13.501039
www.paverasgardsmejeri.nu
Utställare:
Birgitta Gahm - Tovade tomtar, trådslöjd mm
Övrigt: Servering av kaffe och ostkaka. Gårdsbutiken
är öppen med försäljning av ost.
68. Everta Hak Bjurum
Stora Bjurum Ljustorp 1
GPS:58.26383 13.49736
http://evertsstuga.blogspot.com
Utställare:
Ulrika Claeson Månsson - Fotokonst
Tomas Gerde - Träsnideri
Övrigt: Kaffeservering med hembakat & våfflor
Tillgänglighet: Tillgängligt med hjälp in i huset, men
ej anpassad toalett

sad framkomlighet i delar av byggnaden.

71. Kyrkans Hus Floby

Storgatan 58, 521 51 Floby
GPS:58*8'16.1"N 13*20'13.7"E
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare:
Svensk Kyrkans Unga i Floby pastorat Vi ställer ut och säljer tavlor som barn i våra olika
grupper har gjort.
Det finns möjlighet att skapa egen och gemensam
tavla.
En utställning om Luther finns att bese.
Övrigt: Kaffeservering

72. Salong Mika, Floby
Storgatan 55 52151 Floby
GPS: 58°08'12.7"N 13°20'13.1"E
http://mikadesign.se
Utställare:
Salong Mika - Massage och ansiktsbehandling.
Försäljning och utställning av Aloe Vera-produkter
(foreverliving),försäljning av design och inredning.
Tillgänglighet: Rullstolsramp finns på utsidan, ej HWC
73. Skeens Gårdsmejeri finns på Jäla Kvarn
Nyöppnat gårdsmejeri. Yoghurt.

74. Ateljé Sjöboden vid N. Sämsjöns strand
Alboga Sandsnäs Ljung, Herrljunga
Utställare: Dan Elfving - Tempera, olja
Övrigt: Kaffeservering och kräftförsäljning
Tillgänglighet: Parkering ca 100 m, toalett nära.

TIDAHOLM
100. Samlingsutställning

Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8
GPS: 58.177888, 13.959739
Utställare:
Samlingsutställning med konst från utställarna i
Tidaholm och Falköping
Öppet: Tor. 18-21, fre. 10-23, lör. 10-01, sön. 11-14
Övrigt : Flygelkonsert på temat konst med pianisten
Ha-Young Sul. Torsdag kl. 19

101. C-magasinet
Vulcanön Tidaholm
GPS:58.179014, 13.959546
http://avanna.se
Utställare:
Anna " Avanna" Larsson - Illustratör/Konstnär/Fotograf, akrylmålningar, tuschteckningar och foto
Övrigt: Lättare förtäring och försäljning av konst,
illustrationer och foto både original och begränsade
upplagor.
102. Marbodal Center, Vulcanön
GPS: 58.178623, 13.9594
www.svenskakonstnarer.se, www.konstkvarteret.se,
www.danaingesson.se
Utställare:
Dana Ingesson - Akvarell, olja
Dana tilldelades juryns pris i Artistes du Monde i
Cannes 2016
Öppet: Fre. 18-23 Lör. 12-01 Sön. 11-14

75. Vilse-kleva missionskyrka

69. Skörstorps Församlingsgård

GPS: 58.125356, 13.730496
www.hembygd.se/skorstorp
Utställare:
Bertha Ljungner var elev till Carl Larsson på 1890-talet och faster till Ruth Bladh som bodde många år i
Skörstorps lärarbostad.
Vi visar ett tiotal av Bertha Ljungners tavlor.
Lena Pettersson, bonader - "Fyra årstider"
Amina Johansson - Tusch "Kvinnor i historien"
Bilutställning på skolbacken
Håkan Pettersson – biltavlor, guidningar i rundkyrkan, flakmoppeåkning
Övrigt: Korvkiosk, kaffeservering

70. Floby Antikvariat
Veken
52153 Floby
GPS:lat 58.124127, lon 13.349204
http://www.flobyantikvariat.se
Utställare:
20 - årsjubileum!
Konstloppis: med kända och okända konstnärer i
många tekniker.
Konstrea: på alla tavlor
Utställning med alla antikvariatets tavlor, glaskonst
och annat!
Öppet: Fre 18-23 lör 14-01 sön 11-17
Kom till oss när alla andra har stängt på söndagen
och fynda din sistaminutenkonst!
Övrigt : Vi bjuder på kaffe och jubileumsfika!
Antikvariat med böcker, loppis och kuriosa!
Köp boken Jordkällaren av Egil Josefson för halva
priset (endast konstnatten).
Gilla oss på FaceBook
Tillgänglighet: Närhet till parkering finns och möjlighet att komma in med rullstol i stora salen, begrän-

Klinter, Vilse-Kleva
GPS:58.210626, 13.451852
Utställare:
Ca 25 elever från estetik media och bild & form på
Västerhöjd i Skövde ställer ut sina verk.
Här finns allt från foto och film till skulpturer, målningar och performance art
Övrigt: Försäljning och servering av fika

76. Åsarps kyrka
Åsarp
http://www.svenskakyrkan.se/floby
Utställare:
Kyrkorum - Utställning kring reformatorn Martin
Luther
77. Träffpunkten i Sandhem
Stråkenvägen 7 Sandhem
GPS:57°59'10.9"N 13°46'20.1"E 57.986354,
13.772248
Utställare:
Mats Jellback - Foto; Landskap och natur
Yola Gunnarsson - Foto; Porträtt
Övrigt: Kaffe och tilltugg (gratis). Tavlor till försäljning. Betalning med kontanter eller swish.
Tillgänglighet: Bra möjligheter till parkering precis
utanför eller vid affärens parkering. VC finns på plats.
78. Cesarstugan, Östra Tunhem

Utställare: Konst och musik.
Övrigt: Mat och fika
Utställning Bondens år m.m.

103. Vinkontoret, Vulcanön, Tidaholm
GPS 58.178509, 13.958744
www.vincontoret.se
Utställare:
Alloh & Falk - ”Rum För Längtan”
Måleri, keramik, blandteknik och Vedic Art.
Torbjörn Samuelsson - Abstrakta landskap i olja och
akvarell.
Öppet :
Utställning: Fredag 18.00-23.00, lördag 14.00-01.00,
söndag 11.00-14.00.
Restaurang: Fredag 18.00-23.00, lördag från klockan
17.00 (köket stänger klockan 22.00).
Övrigt
Restaurangen serverar en smakrik, höstinspirerad
buffé innehållande soppa till förrätt samt kött eller
fisk med tillbehör till varmrätt.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
104 Tidholms museum, Vulcanön, Tidaholm
GPS 58.179302, 13.958838
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
105. Svenska kyrkan, Tidaholm
N. Kungsvägen 6
GPS: 58.181576, 13.959799
Ljussatt kyrka
Orgelkonsert med Sebastian Johansson, lördag kl. 20
106. Idrottshistoriska Museet
Idrottshallen, Stallängsvägen 4
GPS: 58.179234, 13.961692
http://www.tidaholmsihf.se
Tidaholms idrott i dåtid, nutid och framtid. Idrottsmaterial, fotografier, prissamlingar mm
Öppet: Fre. 18-23, lör. 14-23, sön. 11-14

107. Festvåning 4:an
Bruksgatan 4
GPS: 58.17841, 13.96464
www.fyranhuset.se
Utställare:
Systrarna Linnea & Elsa Tellevik Holm - Diverse
egendesignade prylar pysslade och tryckta för
Insamling till cancerfonden.
Håkan Andersson och Michael Lidman - Diverse
motivlackade föremål.
Carina Rehn/ Betonghörnan - Betongkonst för både
hem och trädgård.
Jane Nyström - Yllebroderi, skinn, tovat, återbruk.
Birgitta Sörensson - Återbruk, möbler, tomtar i
naturlig storlek för trädgård o loft.
Övrigt: Bar/mat & fika ”Konstnattenmeny” hela
helgen. Fullständiga rättigheter.
108. Kungsbroskolan ( om huset står kvar…)
Ö. Drottningvägen 7 Tidaholm
Gps:58.182213, 13.964561
Utställare:
Barnens utställning - Barn i alla åldrar deltar med
teckningar, skulpturer, figurer och annat.
Det kommer även visas trolleri, eldshow mm
Theresa Rickstrand - Akvarell
109. Turbinhusön
Museigatan
GPS: 58.181378, 13.964331
Tidaholm Art in light
Ljussättning och utställning längs ån Tidan
Konsthallen
Ewa Hoppe - Extremt komplicerade korsstygnbroderier
Peter Brolin - Foto
Kerim Bezdrob - Olja och akvarell
Museistugan
Jessica Gustafsson - Keramik
Mariana Gård - Trasmattor
Paula Sandgren - Luffarslöjd
Assar Larsson - Trähantverk
Ingemarstugan
Monica Nilsson - Hattar, garner mm
Ann-Katrin Wiklund - Sömnad
Dragon Cave - Smycken och glasfusing
S Silversmycken, Sofia Nilsdotter - Egenhändigt
gjorda silversmycken
Jessica Klingstedt - Keramik, tavlor, handbundna
böcker mm
Kulturmagasinet
Kreativ glädje:
Irene Hjelm, Camilla Widén, Lena Carlsson, Viola
Grahn, Britt Fredholm,
Kristina Karlsson Humla, Maud Bengtzon, Inger
Margareta Klahr, Vivan Claar Skenberg,
Anne-Christine Holgersson, Ingrid Thunström - Akvarell, collage, collografi och enkaustisk vaxmålning
Snickarboden
Julia Jonsson - Projekt Minea
Fotoutställning av Memories by Julia som hyllar
barn med särskilda behov och unikt utseende.
Gasverket
Anna Wilhelmsson - Måleri
Johan Lindell - Foto
Ola Hammarström - Silversmide
Kaffestugan
Hembakat och lättare mat i 1800-talsmiljö
Tillgänglighet: Ej till alla smedstugorna. HWC
110. Kulturskolan smedjan
Smedjegatan 11
GPS: 58.18082, 13.965943
Utställare:
Therese Söderbratt - Pärlplattskonst
Möjlighet finns att pärla på plats
Ulla Häggstam - Textil och sömnad
Sonja Häggstam - Blyertsskisser
Rebecca Ekman - Silversmide
Bittan Kron - Silversmide

Linda Fogelberg - Bokvikarkonst
Viktoria Enequist - Bokvikarkonst
Workshops i bokvikning:
Fredag kl. 19, lördag kl. 16, 18 och 20, söndag kl. 12.
Lär dig grunderna i bokvikning och påbörja ett konstverk för 50kr. (tar swish)

111. Bruket

Smedjegatan 12
GPS: 58.180959, 13.968869
Återbruket
Försäljning av Second Hand
Konstverkstan
Ingela Evaldsson – tovat, keramik och glasfusing
Återbruket nedre plan
Gullvi Thorsell - Nya akvareller
Therese Thorsell - Svart-vit doodleart, måleri
Första gemensamma utställningen!
Fika serveras
Mosters produkter
Ulrika Fahlgren - Hemgjord ringblomssalva, grankådsalva och deo från Mosters Produkter, tovade
barntofflor och ”gör-det-själv-påse” med garn och
mönster
Anki Hüllert - Akvarell
Eva-Britt Svendsen - Akvarell, blyerts, olja, tusch

112. Ekebergs gård

GPS: 58.167954, 13.991448
Utställare:
Dan Les (Rumänien)- Keramik
Katrin Skoglund - Änglar med Glitter och Fnitter
Peter PG Gustafsson - Målningar och skulpturer
Mårten Liabäck - Möbler i industriell stil med återvunnet material
Angelica Thorell - Handinbundna personliga barnböcker
Johanna och Julius Pettersson - Smide
Maria Gyllensvaan - Textil och keramik
Övrigt :Fredag och lördag: Mat och dryck i samarbete med Wrågården och Nya Victoriabryggeriet.
Söndag: Kaffe och våfflor. Hela behållningen går till
Läkare utan gränser.
Som vanligt har vi finbilparkering på gräsmattan
framför utställningslokalen
Tillgänglighet : Till delar av utställningen.

113. Ateljé Bergaknuten
Agnetorp Granbolet 9
GPS: 58.160764, 13.98919
www.bergakarin.se
Utställare:
Karin Hurtig - Textilt skapande
Staffan Bergquist - Stenskulptur
Sussi Gyltman - Skapande
Åsa Holm Jalnefur - Textil
Christina Lindberg - Skulptur keramik
Hanni Nordling - Akvarell
Christian Östensen - Foto
Övrigt: Hanna´s fantastiska Falafel förståss!
114. Litografiska museet, Hellidens
Folkhögskola
GPS: 58.173532, 13.979845
Utställare: Litografiska akademin
Samtida grafisk konst
Öppet: Fre 18-23, Lör 11-01, Sön 11-16
115. Hallen, Litografiska Museet
Utställare:

Jenny Bender- Keramik
Yvonne Fredholm - Keramik & måleri
Niklas Gustavsson - Keramik
Britt-Mari Johansson - Keramik, litografi & akvarell
Pia Nilsson - Keramik, glas & textil

116. Hellidens Trädgårdar
Östra Ringvägen, bakom Sparbankshallen
GPS: 58.174539, 13.974159
www.hellidenstradgardar.se
Utställare:
Flera utställare i olika åldrar och med olika tekniker.
Bland annat Berit Wernald - Bladh som arbetar med
glasfusing.
Workshops som lämpar sig för både barn och vuxna.
Håll utkik efter vårt program!
Kom och skapa med oss!
Övrigt: Kaffe, hembakat och grillkorv.
Köp korv och grilla själv över öppen eld!
Tillgänglighet: Begränsad framkomlighet.
117. Sveriges minsta saluhall
Ljungbacken Köttorp, Tidaholm
GPS:58.156701, 13.964503
www.sverigesminstasaluhall.se
Utställare:
Kerstin Kreativasida - konst & hantverk
Eva Haglind- virkning & sömnad
Nenne Design - smyckesdesign
Victor Vieitez - tecknare & tatuerare
Sara Schultz & Stina Valkama - musik
Öppet: Fredag 18-23 Lördag 14-23 Söndag 11-14
Övrigt: Vi serverar våra populära närproducerad fika
och maträtter från vårt utomhuskök.Tillgängligt för
rullstolsburna: Ja. P-Begränsad. Utställningen är till
stor del utomhus, tillgänglighet begränsad, dass finns.
Husbilsparkering JA

118. Ateljé Widlunga
Berghem Velinga
GPS: 58.115639, 13.966635
www.widlunga.se
Utställare:
Anne Karlsson - Glasfusing ,akvarell ,textil, prints mm.
Övrigt: Vi bjuder på våra goda våfflor så länge smeten
räcker.
Tillgänglighet: Lokalen ligger på andra våning.
119. Velinga Bygdegård
GPS: 58.114582, 13.965286
www.facebook.com/konstsyntes
Utställare:
Eva Ekberg - Akvarell, akryl, stickning
Johannes Bertilsson - Tusch, akvarell, akryl
Jennie Blomdahl - Virkning, frivolitet, makramé
Övrigt: Försäljning av konst, konsthantverk, sylt, saft
och bröd.
Servering av matpaj på lokala råvaror, kaffe, te, saft
och kaka
120. Vättaks kyrka

GPS: 58.087513, 13.863974
Öppen kyrka med visning av målningar och utsmyckningar
Övrigt: Guidning fre 18-21, lör 14-20, sön 11-14
Servering och försäljning i Vättaksgården

121. Vättaksgården
GPS: 58.087723, 13.862772
Utställare:
Kristina Karlsson - Encaustic ( även prova på)
Rigmor Andersson - Glasfusing

ÖPPEN TRÄDGÅRD MED…

Viviann Axelsson - Dockskåp
Harald Gustafsson - Träskulptur
Claudia Lendt - Trähantverk
Torsten Lendt - Svetsning fre 18-23 lör 19-01
Övrigt: Servering: Varm soppa med ekologiska närproducerade grönsaker, hembakat bröd, kaffe hembakad
kaka

2 jul kl 10-17
16 jul kl 12-18
6 aug kl 10-17
24 sep kl 11-16
29 sep-1 okt

Tema täckodling
Tidningen Land
Guidade turer
Matfest!
Mekelsmäss
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Vi finns också på: Malta Johanna Marknad,
Falköping och REKO- ringen i Borås och
Skövde! (se resp. facebooksidor)

122. Storegården, Bäck
GPS: 58.099337, 13.798141
Utställare:
Tyg & Ting Annelie Nyman - Tyg & gardinbutik, sömnad
Carina Rundqvist - Stickat och tovat
Rolf Rydén - Enkel folkkonst av det tyngre slaget
Övrigt: Enklare förtäring

Öppet torsdagar under säsong! Övrig tid förbokas.
Jäla Korsgården 2, Floby • Telefon 0708-92 11 19
Mer info: facebook.com/Wardins Gårdsprodukter

123. Ellinors keramik
Stationsvägen 10, Folkabo
GPS: 58.123067, 13.810952
Utställare:
Ellinor Johansson - Keramik
Övrigt: Workshop under lördagen med ledning av
elever från Mullsjö folkhögskola
124. Kungslena Kungsgård
GPS: 58.22786, 13.8044
Utställare:
Anneli Pettersson - Ns bestickringar/silver kardat och
tovat.
Siv Johansson - Fårskinn och handsydda fårskinnsalster
Systrarnas textila återbruk - Kläder, kuddar, kassar mm
Skara ullhantverk - Tovat, go värme från hals till fot.
Anna Eriksson - Naturfoto
Anna-Karin Eng - Måleri i akryl och olja
Ulla-Britt Odenhog - Glasfusing
Ing-Marie Ring - Stickat och virkat
Anne Lundstedt - Virkat, stickat och valkat
Rolf Barr - Träfåglar
Berith Andersson - Vävning , mattor ,löpare mm
Björn Gustavsson - Trä, pallar, leksaker, nyckelskåp mm
Natalie Polep - Betong trädgårdskonst
Ellinor Eng - Nåltovat, försäljning av ull till hantverk
Helena Hammar - Höstkransar mm.
Maria Kjellgren - Försäljning av hemspunnet garn
Övrigt: Drop in workshop, prova på nåltovning, gör din
egna fönsterdekoration.
Levande hantverk. Kaffeservering med hembakat

NR. 4 HAR UTGÅTT OCH FLYTTAT TILL ÅSLE TÅ NR 30

125. Skattegårdens lada, Orleka Skattegården
Tidaholm
GPS 58.258105, 13.978834
Utställare
Dauko Ramsauer - blandad teknik
Johanna Trusch - Papperskonst
Nina och vännerna
Övrigt:
Fika, ingen toalett

126. Valstad Café
Gamla prästgården, Folkabo
GPS: 58.108636, 13.864283
Utställare:
Lärare på Mullsjö Folkhögskola, konst & formlinjen,
visar och säljer textil, keramik, foto mm.
Övrigt: Valstad Café serverar sin fantastiska kakbuffé en
bit in på kvällen.
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja
127. Hökensås rid - och körcenters festlokal
Stora Ostabygd 1, 522 91 Tidaholm
GPS: 58.100 731 14.060 441
Utställare: Kristina Karlsson-Malm - Blandteknik,
akvarell, olja, akryl
Karin Artmo - Akryl, betong, hästskokonst, smycken,
sömnad.
Linnea Johansson - Olja, akvarell
Maria Wickert - Tapetsör
Joakim Englund - Blandat måleri samt olja
Jane Hellström-Kempe - Keramik
Mathias Hedenstedt - Måleri, foto och keramik
Övrigt: Enklare servering av kaffe mm. Logi, uppställningsplats för husbil finns på Hökensås Semesterby.
Tillgänglighet: Rullstolar kommer inte in i lokalen som
ligger på andra våning ovanför stallet

15
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Bussturer Tidaholm

Lördag 30 september
Utgår från Tidaholms stadsbibliotek
Klingvallsbussen
hop-on hop-off kl. 18-22
Går till Helliden – Ekeberg - Bergaknuten
Landsbygdsbussen
kl. 16.30 Hökensås rid- och körcenters festlokal
kl. 18 Kungslena kungsgård och kyrka
kl. 19 Sveriges minsta saluhall - Vidlunga och
Velinga bygdegård - Vättaksgården - Storegården,
Bäck - Ellinors keramik - Valstad café
Bussen stannar och väntar på passagerarna vid
varje stopp.
Bussturerna är gratis

117
n gjor t,

Gör som många reda

Cesarstugan i ny regi
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För många en känd entré. En av Skaraborgs mest besökta
turisanläggning får nu en ny ägare. Göteborgsfamiljen
Schymeikal har tagit över och driver anläggningen vidare
och flyttar till gården i Östra Tunhem. Det blir nyöppning
någon gång i augusti då alla tillstånd antas vara klara.

boka GrålleCharter, ostprovning,
fest eller andra trevliga tillställningar hos oss.
Kontakta Svante 0760-198777

Gott, nyttigt och välproducerat

78
Öppet alla torsdagar 16-19

Familjen Schmeikal, nya ägare till Cesarstugan i Östra Tunhem.
Överst från vänster: Christian, Emma. Nederst från vänster: Emilia, Clara, Julie
Christina Mosslund Sjöberg, Emmas mamma saknas på bilden.

Restaurangverksamhet med arrangemang i teatersalongen,
cafédelen och restaurangen är planen. Konst, musik och
teater kommer att arrangeras . Traditionen lever vidare på
Cesarstugan när Stig Martil Lindgren nu säljer gården och
besöksanläggningen. Det är en fantastisk satsning han gjort
på gården - ett livsverk som är känt över hela landet.
Cesarstugan har öppet på Konstnatten med de nya ägarna
och det bjuds mat och fika, musik och konst.

Ungdomscyklister besöker
Cykelcentrum Mösseberg Falköping
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.

Det är förväntan i luften, de sista förberedelserna görs, cykeln är
iordninggjord, rätt avstånd mellan pedaler och sadel, hjälmen är
på…
Vi befinner oss på Mössebergs Camping – ett av naven för Mös�seberg Falköpings cykelcentrum. Här har några av Sveriges bästa
ungdomscyklister samlats för att under fd proffscyklisten och
förbundskaptenen Glenn Magnusson professionella ledning ge sig
ut på helgens första cykelpass.
Lagtempokörning och spurter står på programmet. Några av föräldrarna hjälper ungdomarna med de sista förberedelserna.
- Vilket ställe, vi var med här förra året och det var jättebra säger
en av dem. Och nu med de nya stugorna här på campingen är det

perfekt. Utsikten från stugan är helt bedövande. Ni är verkligen
priviligierade som har en så fin anläggning med alla dessa vackra
cykelvägar in på knutarna.
Glenn ger de sista instruktionerna och sedan, som på en given
signal bär det iväg. En omväxlande tur i ett för dagen soligt Falbygden väntar de unga cyklisterna.
Genom Leader Östra Skaraborg har åtta företag/organisationer
getts möjlighet att via EU-stöd utveckla Cykelcentrum Mösseberg
Falköping. Projektet omfattar såväl landsväg- som mountainbikecykling. Projektägare är Falköping Nu, ekonomisk förening.

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

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

Raclettekväll

Ost- och
delikatessbuffé

fredag i vår Restaurang
Tid: från 18:00 Pris: 295 kr/person inkl ett glas
dryck/vin/öl/alkoholfritt. Boka bord 0515-71 72 35

lördag 10-00 söndag 10-16

• OBS! Max 35 personer – först till K!

Pris: 155 kr/person exkl dryck. DROP-IN

Visning Ostkällaren

Utanför butiken

fredag 18-22 lördag 18-00

lördag 16-22

ca 20 miniuter • Tillverkning/injicering av whiskycheddar,
provsmakning mm • Ord pris 50 kr/p • Under konstnat-

Bil-Bio :)

ten FRI ENTRÈ • Start hel och halv timme •
Max 20 personer per visning.

29-30 sept
1 okt
2017

Konst
glada kossan visar ko-misk ko-konst
inga-lilla ljung visar akryl
Öppettider Fredag 10-23* • Lördag 10-01* • Söndag 11-16 • *Restaurangen stänger 1 tim tidigare

Ostparadiset i Falköping
Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

MUSIK Anders Norstedt och
Johan med Errols repertoar
BOKSIGNERING Brandels/Sveder/Wrigholm
MATKONST med TV-aktuelle Josef Assio
MAT&DRYCK Mat från naturens skafferi
och Kopparberg

EDDIE MEDUZA

Foto: Viltmats
familjealbum,
Anders ”Velen”
Errol Norstedt
Nordstedt,
och viltmats Pa
trik ”Putte” Ek
wall

KonstNatten&Mekelsmäss
Fredag 18.00–02.00
Lördag 14.00–02.00

Fullständiga rättigheter.
Alkoholfria alternativ finns.

Med
lder
+ aldrig tidigare visade bi
ur Norstedts familjealbum

2017
29 sept
30 sept

I JETTENE

ca 5 min från
Falköping

www.viltmat.se

