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Skördefestmagasinet produceras och 
ges ut av Falbygdens Mat och Kultur 
ekonomisk förening. Samarbets-
partner är Falköping Nu samt Kultur- 
och fritidsförvaltningen i Tidaholm.

Magasinet tryck i 17 000 ex hos Svärd 
& Söner tryckeri i Falköping.

För annonsering kontakta: 
info@matokultur.se
Mer information om magasinet finns 
på www.matokultur.se

Falbygdens Mat och Kultur ägs av sina 
medlemmar som är 36 till antalet och 
representerar lokal mat och kultur.

Konstnatten är ett registrerat 
varumärke som ägs av Falbygdens  
Mat och Kultur.

Föreningens styrelse består av:
Gerth Bragnå
Åsa Kroon Karlsson
P-O Larsson
Mattias Lindgren
Maria Wahlström
Egil Josefson
Johanna Larsson

www.matokultur.se

Välkommen till Ekebergs Gård nr. 113 
Vi samarbetar i år med Wrågården och Nya Viktoriabryggeriet från Falköping. 
Wrågården kommer att grilla sina populära Bisonburgare och Victoriabryggeriet har 
tagit fram en speciell öl som passar utmärkt till Bisonburgaren, en Ekebergs-bärs!. 
Victoriabryggeriet finns på plats fredag kl. 18-22 och lördag kl 18-23 med möjlighet 
att snacka ölbryggning samt provsmaka deras öl. Jonny Bergman och Anna 
Gustavsson bjuder på livemusik fredag och lördag kl. 21-22. 
Old Iron Kustoms, bilbyggare från Brandstorp visar Cilla Gustafssons “Miss 
Lavendel”, en 1955 Oldsmobile Super 88. 

Utställare: 
Moa Andersson, skulpturer, teckningar och målningar 
Pekka "The Wizzz" Mannermaa, Pinstriping och lettering, live-målning hela 
helgen 
Ikkan, guldsmide och smyckeskonst 
Nina Vinneberg, guldsmide och smyckeskonst 
Angelica Andersson, handinbundna personliga barnböcker 
Johanna och Julius Pettersson, smide 
Maria Gyllensvaan, textil och keramik 
Finbilsparkering! 

Öppettider: fredag 30/9 18-23, lördag 1/10 14-01, söndag 2/10 11-14

 www.ekebergsgard.se

30 september - 2 oktober 
fredag  kl. 18-23
lördag  kl. 14-01
söndag  kl. 11-14
Avvikande öppettider anges i utställarlistan
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Omslagsbilden visar ballerinor gjorda i 
glas av Anne Karlsson på Ateljé Widlunga

Sjuttonde upplagan av Konstnatten Falköping 
- Tidaholm och Skördefesten på Falbygden 
bjuder enligt tradition på ett brett utbud. 

Beslutet som togs år 2000, att Konstnatten ska vara ett arrangemang där alla 
erbjuds en plattform för deltagande, håller som framgångskoncept. Det innebär 
naturligtvis att kvalitén på utställningarna varierar när proffs och amatörer finns 
med i samma arrangemang, men vi har valt att prioritera kreativitet i stället för att 
enbart tänka kvalitet. Vi har valt att inte göra någon bedömning om vem som får 
vara med och inte. Det är publiken som avgör vad som är bra eller inte. Vad vi sett 
genom åren är att många duktiga amatörer kunnat etablera sig eftersom de har 
haft en arena att visa upp sitt skapande på. Konstnatten i Falköping - Tidaholm är 
nog unik på det sättet och vi fortsätter på den vägen. Arrangemanget skall vara en 
folkfest för mat och kultur där kreativiteten har största rollen.

Den lokala maten har alltid haft en framträdande roll med marknad för lokal-
producerat och flera restauranger som serverar lokalproducerat på tallriken. 
Många av de lokala livsmedelsproducenterna har också kombinerat sina gårds-
butiker med konstutställningar av olika slag. Det ger också det en mångfald och en 
unik inriktning. 

Att de 100 utställningsplatserna är utspridda på en stor yta gör också att publiken 
får leta sig ut på landsbygden till ställen de kanske aldrig besökt tidigare och det 
finns utställningsplatser som bara uppstår en gång då lador röjs eller garage töms 
för att inrymma en tillfällig utställning. Kreativiteten är stor och det kanske är den 
största tjusningen med arrangemanget. 

Vi är stolta över den uppmärksamhet som arrangemanget får och håller  
givetvis med Borås tidning om att ”här är kultur när den är som bäst”. 
Vi är naturligtvis också stolta över att Radio Skaraborgs lyssnare röstade fram 
Konstnatten som det bästa kulturarrangemanget.

Skördefesten och Konstnatten drivs av Falbygdens Mat och Kultur, en ekonomisk 
förening med ca 40 medlemmar. Falköpings kommun är föreningens viktigaste 
medlem då de bidrar med ekonomi för att möjliggöra ett långsiktigt och hållbart 
arrangemang.

Välkomna ut i höstmörkret och njut med alla sinnen.

Gerth Bragnå/ordförande Falbygdens Mat och Kultur



54

som medlem får konstnären en regelbunden 
inkomst för resten av livet. En inkomst som 
inte är knuten till produktivitet vilket innebär 
att konstnären garanteras ekonomisk säkerhet 
även om handikappet skulle förvärras och 
tvinga honom eller henne att avstå från allt 
aktivt skapande.

Företagare
Lena Maria driver även en presentbutik i 
centrala Jönköping där focus ligger på Fair 
Trade, svensk hemslöjd och hantverk. Här finns 
även produkter från Mun- & Fotmålarna. Varje 
månad anordnas olika happenings i butiken. 
Allt från föreläsning och produktprovning 
till  konserter och skivsläpp. Musiken tar stor 
plats i Lena Marias liv och hon gör en hel del 
framträdanden. Hon har även producerat en 
hel del skivor där hon sjunger både egna och 
andras låtar.

Tidaholms Museum
Under Konstnatten ställer Lena Maria ut på 
Tidaholms Museum tillsammans med Karin 
Dahl, som också är medlem i Mun- och fot-
målarna. Där kommer konstnärernas tavlor att 
visas och det kommer även att finnas produkter 
från Mun- och Fotmålarna till försäljning. Om 
lusten faller på kan det även bli en del sång har 
Lena Maria lovat.

Favoritcitat
Kan man vara glad för det lilla, 
har man mycket att vara glad för.

Lena Maria 25 år som artist vilket kommer att 
firas med mycket framträdanden och flera nya 
skivor. 

Mun- och fotmålare
Att måla har intresserat Lena Maria sedan 
barnsben och under de sista åren har hon ägnat 
sig mer åt konstnärsskapet. Lena Maria är 
konstnär i Mun- och Fotmålarna sedan 1990. 
Detta är en förening för seriöst arbetande 
rörelsehindrade konstnärer. Gemensamt 
för konstnärerna är att de på grund av olika 
handikapp saknar möjligheten att använda 
händerna men ändå vill utöva sitt konstnär-
skap och kunna försörja sig på detta. Samtliga 
har därför utvecklat förmågan att utöva sina 
verk med en penna eller pensel i munnen eller 
mellan tårna. 

Ekonomisk trygghet
Idag finns det nio aktiva MFK-konstnärer i 
Sverige. Företaget fokuserar på att sälja repro-
duktioner av konstnärernas målningar i form 
av vykort, kalendrar, brickor mm. Överskottet 
från verksamheten går till föreningen som i sin 
tur delar ut den till konstnärerna. Väl antagen 

Rastvägen 1    Tel 0515-173 30     www.rasta.se

Vi erbjuder:

Restaurang
Hotell
Servicebutik

Välkommen önskar Eva med personal

Lena Maria Klingvall föddes 1968 utan armar 
och med vänster ben hälften så långt som det 
högra normala benet. Ingen vet orsaken till 
hennes handikapp. Idag går Lena Maria med 
hjälp av en benprotes och löser de flesta var-
dagliga sysslor med hjälp av mun och fötter. 

Simkarriär
Endast tre år gammal lärde sig Lena Maria att 
simma. Vid 18 års ålder deltog hon i sitt första 
SM och blev uttagen till svenska handikapp-
landslaget. På VM samma år blev hon dubbel 
guldmedaljör och slog dubbla världsrekord. 
Höjdpunkten i hennes simkarriär var OS 1988 
i Seoul.

25-årsjubileum
Sedan examen vid Stockholms Kungliga Musik-
högskola har hon turnerat över hela världen. 
I Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och 
Thailand har hon blivit allra populärast. Genom 
de ca 70 turnéerna i Asien med konserter, TV, 
radio och massmedia och ca 50 skivor och 
filmer har hon blivit uppmärksammad. Inte 
minst genom framträdandet på invigningen av 
handikapp-OS "Paralympics" i Nagano. I år firar 

Karin Bojs till Falköping
Den 20 september kommer veten-
skapsjournalisten Karin Bojs till 
Falköping. Hon kommer att hålla ett 
föredrag om boken ”Min europeiska 
familj – de senaste 54 000 åren”. 
Boken, som bland annat har vunnit 
Augustpriset, väver samman den 
senaste DNA-forskningen med 
arkeologiska rön. Vilka är egentligen 
begravda i våra forntida gravmonu-
ment och varifrån kom de? Karin 
Bojs väver även ihop forskningen 
med sin egen historia genom att 
DNA-testa sig själv och sin farbror. 
Utifrån DNA-testerna kan hon följa 
sina förfäders vandringar genom 
Europa och så småningom även till 
Norden och Falbygden. Karin Bojs 
var länge vetenskapsredaktör på 
Dagens Nyheter men ägnar sig nu 
på heltid åt skrivande och föreläsande. 

Föredraget är ett måste för alla släktforskare! På plats finns möjlighet att köpa 
ett signerat exemplar av ”Min Europeiska familj- de senaste 54 000 åren.”

Föredraget hålls på Ållebergsgymnasiet tisdag 20 september kl. 19 och är ett 
arrangemang i samarbete mellan Ekehagens Forntidsby/Falbygdens museum, 
Falbygdens hembygds- och fornminnesförening samt Falbygdens mat och 
kultur.

Linus gör om ladan till Konstnatten på
Lilla Bossgården
Linus Ingelsbo bor fantastiskt 
vackert på gården Lilla Bossgården i 
Högstena sedan ett drygt år tillbaka. 
Efter flera år i Stockholm och show-
biz i olika sammanhang har han 
landat i sina hemtrakter. Han föll 
för Bossgården med den fantastiska 
utsikten över bygden. Ladugården 
var avstyckad när han köpte gården 
men är tillköpt senare. Han såg 
potentialen i den och började 
fundera på om han inte kunde 
använda den till något kreativt. 
Tillsammans med en kompis föddes 
tanken på att vara med på Konst-
natten och för det tillfället göra i 
ordning ladugården till café och 
konstutställning. 

Kreativt på Bossgården
Arbetet är i gång och idéerna 
många och entusiasmen är stor. 
Många vänner sluter till och förväntningar på Konstnatten är höga. Linus 
Ingelsbos idé med Lilla Bossgården på Konstnatten är ett tydligt och bra exempel 
på den kreativitet som finns kring Konstnatten. Lokaler ändrar skepnad och 
uppstår i ny form, ibland bara för en helg. Med Linus entusiasm är det nog inte  
sista gången vi ser kreativ verksamhet på Lilla Bossgården.

Entré 100 kr (inkl. kaffe och kaka)KARIN BOJS
- Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren.

Föredrag 20 september kl 19
Ållebergsgymnasiet - Falköping
OBS! Förköp via Falbygdens Museum
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Lena
Maria
Klingvall

Linus Ingelsbo i Lilla Bossgårdens ladugård

Målning av Lena Maria Klingvall
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Som inramning för årets Konstnatt finns en 
fackel- och ljussatt upplevelsevandring fram till 
utställningslokalerna.

Nyfikenhet och odlarinstinkt hos Maria och 
Sven-Åke är vad som har drivit utvecklingen på 
gården. Från små enkla trädgårdsland med de 
vanligaste grönsakerna till stora odlingar med 
mer än 90 olika sorters grönsaker och blommor. 
På gården finns numera morötter i snart alla 
regnbågens färger, flera sorters betor och inte 
mindre än sju sorters bönor.

Wardins Gårdsprodukter i Jäla är en av få 
utställningsplatser på Konstnatten som funnits 
med nästan ända sedan starten. Från ungefär 
hundra besökare i växthuset under det första 
året har både antalet utställare och besökare 
växt. Numera besöker drygt 1000 personer Jäla 
och de tre utställningsplatserna som finns där 
under Konstnatten. ”Hos Wardins ska alla känna 
sig välkomna, vi har keramik, fantastiska tavlor, 
honung, smycken och choklad”, säger Maria. 
I trädgården kommer det även att finnas ett 
sagotema för barnen.

Välkommen till

Wardins 
          gårdsprodukter

  3 juli  TUSEN TRÄDGÅRDAR

  17 juli  ÖPPEN TRÄDGÅRD

  31 juli  OLOFSMÄSS 

  14 augusti   20-års JUBILEUM  

  30 september VERNISSAGE  

  1 oktober KONSTNATTEN 

  2 oktober ÖPPEN TRÄDGÅRD Fa
ce
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2 juli – 1 oktober 
Lördagar kl. 10 – 13

Varmt välkommen till Malta Johanna marknad med
producenter från Falbygden med omnejd – en mötesplats 
för dig som vill handla lokala produkter! Hantverksmässigt 
tillverkad ost, nyskördade grönsaker och lokalproducerad 
streetfood är något av allt som finns på marknaden. Festlig 
avslutning den 1 oktober med skördefest och massor av mat!

INFORMATION OCH BOKNING AV PLATS 
Landsbygdsutvecklare Niclas Fällström 
0706-74 50 65  · landsbygd@falkoping.se
facebook.com/maltajohannamarknad

Handla lokalt!

Lördag 10 september kan du träffa 
stjärnkocken och dessertmästaren 
Marie Skogström på marknaden!

58

Wardins 
firar 20 år!
 För mer än tjugo år sedan upptäckte Maria och 
Sven-Åke Wardin i Jäla att deras köksträdgård 
gav mer frukt och grönsaker än de kunde äta 
själva. De blev erbjudna att sälja överskottet på 
lokala marknader. Så föddes Wardins Gårds-
produkter som numera är en väletablerad lokal-
producent av frukt och grönt med KRAV-märke. 
 

Maria är minst nionde generationen på gården 
och det är i det lokala som hela tiden stått i fokus 
oavsett om hon tagit emot skolklasser som fått 
prova att odla, hållit kålgårdsvandringar i kläder 
från olika tidsepoker i gårdens historia eller 
stått på Malta Johanna marknad i Falköping och 
salufört produkterna. ”Torgat har vi alltid gjort”, 
säger Maria”.

58

Vartofta samlingslokal blivit ett 
måste för Konstnattsbesökarna för 
att se vad målargruppen hittat på 
och hur de utvecklas.

Besöket hos målargruppen 2016 skiljer sig inte 
så mycket från det första besöket. Skratten, 
kommentarerna och fliten är de samma. 
Någon deltagare har försvunnit och någon har 
kommit till. Det som är annorlunda är att 
gruppen inte längre bara är ett gäng glada, 
entusiastiska amatörer. Flera av deltagarna 
är på väg att etablera sig och sin konst. De 
utvecklas och självförtroendet växer med den 
respons de får från publiken de visar upp sina 
alster för.

Slutsålt
När årets Konstnattsdeltagande diskuteras i 
gruppen så är problemet för flera att de kanske 
inte hinner producera något att ställa ut efter-
som de sålt det mesta. Ett kärt problem som 
de säkert löser med den entusiasm de lyckats 
behålla i gruppen. Vad som inte är löst och 
som diskuterades livligt var den gemensamma 
dekorationen i lokalen som skall vara på plats 
under Konstnatten. Den har blivit en viktig 
”dragare” till deras utställning och nyfikenheten 
är stor på vad de hittar på den här gången.

Kärlek, barn och familj
Flera var bekanta sedan många år och som 
också målat tidigare. Kärleken, barn och familj 
blev under några år prioritet ett för de flesta 
och måleriet blev ”lagt på hyllan”. ”Skall vi inte 
börja måla igen” var en fråga som, efter några 
år med familjeförpliktelser, började ställas 
när de träffades. Så kom de till slut till skott 
och målargruppen Så blé den bildades. Till en 
början bara för att det var roligt att träffas och 
göra något tillsammans. 

Måleriet var den gemensamma nämnaren 
och så småningom ville gruppen ha något 
mål att jobba mot för att utmana sig själva. 
Det var Konstnatten på Falbygden som blev 
den utmaningen. Samlingslokalen i Vartofta 
blev den lokal de bestämde sig för och som 
hade plats för hela gruppen som då bestod 
av elva personer. En ganska hopplös lokal för 
konstutställningar där väggarna mest utgörs 
av fönster. Det blev i alla fall en utställning 
och uppfinningsrikedomen var stor för att lösa 
hängningen av konsten. 

Vartofta ett måste
En lyckad Konstnattspremiär ökade entusias-
men och redan på lördagsnatten var planerna 
för nästa utställning formade. Efter det har 

Vad blev det sen med 
Så blé den
Skördefestmagasinet har tidigare skrivit om 
målargruppen Så blé den. Det var då inför 
gruppens första deltagande på Konstnatten. Då 
träffade jag, Gerth Bragnå, ett glatt och 
entusiastiskt gäng på bibliotekshuset i Sandhem 
där gruppen träffades varannan måndag för att 
måla tillsammans. Det var sex år sedan och de 
såg Konstnatten som en utmaning och något 
kul att göra tillsammans. En annan utmaning 
som låg framför dem var Konstrundan på 
Österlen som de skulle besöka för att få 
inspiration och kunskap. 
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Maria Wardin med egenodlade grönsaker
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”Elverket” fyller 100 år! 
 

Det firar vi med öppet hus  
Lördagen den 1 oktober mellan kl.10-16! 

 
Ur programmet: 

 
Helikopterflygning, grävmaskinstävling, bandvagnstransport till fjärrvärmepannan, 

guidade turer i pannan, tipspromenad med extra fina vinster, korv med bröd,  
kaffe och kaka, ballonger och godispåse till barnen. 

I samarbete med Litografiska Akademin har två litografiska tryck på glas skapats.  
Tavlorna finns med under Konstnatten. 

100 år av energi
Tidaholms Energi
I år firar Tidaholms Energi 100 år. En del av 
firandet kommer att ske under Konstnatten och, 
tro mig, detta är ett jubileum du inte vill missa. 
Energibolaget slår på stort och helgen kommer 
att innehålla en rad olika aktiviteter med inslag 
av konst, nytänk, mat och energi.

De flesta aktiviteter kommer att ske under 
lördag förmiddag och eftermiddag men konstin-
slagen finns att beskåda hela konstnattshelgen.

Grävskopetävling
Mycket av Tidaholms Energis arbete handlar 
naturligtvis om att leverera el, bredband och 
värme till sina kunder. För att detta ska vara 
möjligt krävs en hel del grävarbete. Under 
Konstnatten kan man beskåda den skicklighet 
personalen som utför grävarbetet besitter. Kan 
man lyfta ett färskt ägg med en grävskopa utan 
att det spricker? Kan man skriva med hjälp av 
grävskopa och en penna? Svaret är ja, och man 
kan göra så mycket mer. Den precision som 
kommer att visas under Konstnatten tror man 
knappt är möjlig.

Konst i Tidan
Under 100-årsjubileet vill Tidaholms Energi 
även göra något bestående. I samarbete med 
Litografiska Verkstaden kommer ett antal 
konstverk sättas i kanalen som flyter in under 
Tidaholms Energis byggnad på Smedjegatan. 
Det kommer att bli konst i form av litografier 

Med sikte 
på konsten
Johannes Bertilsson har alltid 
älskat att måla och teckna 
och visade tidigt talang. 
Redan som sjuåring visste 
Johannes att han ville bli 
konstnär när han blev stor. 
Verkligheten kom med tiden 
ikapp. När utbildning och 
framtid skulle väljas tänkte 
Johannes praktiskt istället 
för med hjärtat. Alla vet ju 
att konstnärslivet oftast inte är ekonomiskt hållbart. Han valde 
att läsa IT med grafikinriktning för att få lite konstnärlig touch. 
Känslan för konsten tog dock över och Johannes bytte till 
estetlinjen på Rudbecksgymnasiet.

Utställning som examensarbete
I år tar Johannes studenten, som examensarbete gör han till-
sammans med två klasskamrater, Victor Fransson och Cecilia 
Darolf, en utställning på Turbinhusön. 

Johannes gör främst serieteckningar. Tavlorna i examens-
arbetet visar scener från en värld han skapat och som han 
även håller på att skriva en webbserie om. Efter studenten 
väntar studier på Helliden och sen är siktet inställt på att bli 
frilanskonstnär och serietecknare.

Under Konstnatten ställer Johannes ut i 
Velinga Bygdegård där han bl.a. visar serie-
teckningarna i akryl. 

som trycks på glasskivor där motiven kommer 
att spegla energibolagets verksamhet. Belysning 
kommer att förstärka konstverkens framtoning 
och kanalen.

Den fantasiska byggnad som huserat Tidaholms 
Energi i 100 år är väl värd att uppmärksamma. 
Även detta kommer att göras med hjälp av 
lampor och energi.

Tidaholm från ovan
Tidaholms Energi levererar som sagt inte bara el 
utan även värme och bredband. För den som är 
nyfiken på fjärrvärmeverket och verksamheten 
där kommer det under lördagen anordnas 
guidade turer i och runt om lokalerna på Järn-
vägsgatan. Transport från Smedjegatan finns, 
med bandvagn!

Det kommer under dagen även finnas möjlighet 
att se Tidaholm från ovan. Från energibolagets 
tomt kommer en helikopter utgå för att ge 
besökarna en bild av Tidaholm i helhet.

Utställning
Mitt i allt jubileumsfirande kommer Tidaholms 
Energi bjuda på konstutställning i traditionell 
anda. Garagebyggnaden vid energiverket på 
Smedjegatan kommer att utrymmas för att ge 
plats åt de två konstnärerna, Sara Tunevinge 
och Alexandra Magnusson, vilka visar måleri i 
energiverkets garagemiljö. Konstutställningen 
håller öppet under hela Konstnattenshelgen. 

Alldeles intill, på brukets område, fortsätter 
Konstnattens utställningar med måleri, hant-
verk, tatueringar, akrobatik och mycket mera.
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Genom att illustratören Ellen Alström kände Jonas Sandstedt, som jobbar 
med grafisk design och animering, så skapades under regi av Malin 
Johansson, med bakgrund som fotograf och art director, musikvideor till en 
av Sveriges internationellt mest erkända artister, José González. Dessa har 
blivit vida omnämnda i internationell press och bloggar världen över och 
Malins senaste video hade premiär på amerikanska Vogue. 

Malin och Ellen är uppvuxna på Falbygden och Jonas från Tidaholm och 
även om de inte längre bor kvar här så är ju känslorna för bygden starka. 

Utställningen, eller installationen, på Malins föräldrars gård Kyrkeslätt i 
Vartofta-Åsaka, under Konstnatten är inte deras första deltagande i 
arrangemanget men det första på gården och idéerna är många och ny-
skapande. Videokonsten har tidigare inte haft någon stor plats under 
evenemanget och sticker därför ut från mängden. 

Under Konstnatten kommer man i gårdens magasin kunna se 16 st olika 
musikvideor som tagits fram till Josés musik, samt illustrationer och foto-
grafier av Ellen och Malin. Detta kombinerat med liveframträdanden av 
bland annat Malins bror Daniel som läser på Musikhögskolan i Örebro, 
kommer att erbjuda intryck för båda öga och öra. För att smaklökarna inte 
ska bli utan erbjuds besökarna att köpa hemgjorda våfflor i samarbete med 
vårt lokala mejeri eftersom gården också är en mjölkgård. Planen är att 
också kunna erbjuda dryck från våra duktiga lokala producenter. 

Malin berättar att familjen för några år sedan hade en vårfestival med band 
från bl.a. Göteborg och att det var då idén om att delta på Konstnatten 
föddes. Magasinet med sina breda timmerväggar och mysiga atmosfär 
känns helt perfekt för ett arrangemang av den här typen, säger Malin
entusiastiskt. För att man lättare skall hitta fram till gården kommer vägen 
fram att på något vis smyckas med konst, på vilket sätt är ännu hemligt 
och i sin linda men de hoppas att besökarna skall bli många. 

53
Internationell videokonst 
på Kyrkeslätt i Vartofta-Åsaka

5

54

Konstverk av Sara Tunevinge

Johannes Bertilsson

Konstverk av Sara Tunevinge

Konstverk av Alexandra Magnusson

Konstverk av Alexandra Magnusson
Tidaholms Energis lokaler på Smedjegatan
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Turbinhusön
tidaholm.se

Kulturmagasin
6 - 29 juni 
Konstutställning 
onsdag, lördag , söndag kl. 13-17
Vernissage 6 juni kl. 11-15

2 juli - 13 augusti 
Lokalt hantverk 
Utställning och försäljning av; 
trähantverk, trasmattor, glas, 
luffarslöjd, keramik. 
Prova på att dreja när verksam 
hantverkare finns på plats.
tisdag - söndag kl. 12-17

Kaffestugan
Fika inne i mysig stugmiljö 
från sekelskiftet eller ute vid 
ån Tidans strand. 

22 april - 6 juni
12 augusti - 28 augusti
måndag - fredag kl. 12-18 
lördag kl. 10-18
söndag kl. 12-18

7 juni - 11 augusti
måndag kl. 11-18
tisdag, onsdag, torsdag kl. 11-21 
fredag kl. 11-18 
lördag kl. 10-18 
söndag kl. 11-18 

Smedstugorna
Handelsbod med varierat ut-
bud som keramik, garn, hattar, 
smycken, honung, hudvårds- 
och spaprodukter. 

Silversmed med livesmide. 
Prova-på-verksamhet.

6 juni - 3 juli
onsdag, lördag, söndag kl. 12-17

5 juli - 13 augusti
tisdag - söndag kl. 12-17

Konsthall
14 maj - 19 juni 
Gudrun Kelleman
lördag - söndag, onsdag kl. 13-17

2 - 31 juli
Tinga Tinga 
Färgstarka djurmotiv som 
härstammar från Afrika. 
tisdag - söndag kl. 12-17

13 augusti - 11 september
Hasse Lindroth
Eva-Marie Kothe-Sjöholm
Niklas Ejve
lördag - söndag kl. 13-17

30 september - 2 oktober
Konstnatten
fredag kl. 18-23, lördag kl. 14-01, 
söndag kl. 11-14

Årets Falbygdssocken 2016
Lämna förslag på nästa års Falbygdssocken! Utmärkelsen delas 
ut i samband med Mekelsmäss och Konstnatten. Nominering-
en sker i samarbete med Falbygdens Hembygdsråd och en jury 
utser vilken socken som får den hedrande utmärkelsen.

Skörstorp blev Årets Falbygdssocken 2015. Vilken blir nästa? 
Välkommen att lämna förslag redan nu via webb eller mejl. 
Kriterier, jury, tidigare pristagare etc. finns att läsa på webbsidan.

www.falkoping.se/socken
kultur.fritid@falkoping.se

Skörstorp 
årets Falbygdssocken 2015
Lilla Skörstorp med den ovanliga och vackra 
rundkyrkan och 90-talet invånare, utsågs 2015 
till Årets Falbygdssocken. Här har man tagit tag i 
sitt öde på ett alldeles eget sätt. När hembygds-
gården, det tidigare skolhuset, för några år sedan 
var hotad av försäljning, gick man samman och 
arbetade i stort sett ideellt med en genomgripan-
de renovering. En fjärdedel av byns invånare, barn 
inkluderade, arbetade under ett helt år. 
Idag är församlingsgården en oerhört vackert 
renoverad samlingslokal, hemtrevligt inredd med 
tidstypiska tapeter, sköna möbler och ett fullt 

ett levande minnesmärke från medeltiden som 
genom sitt släktskap med ytterligare ett par 
hundra rundkyrkor i Europa har en spännande 
historia med rötter i korstågstiden.

Skörstorp välkomnar nu alla till invigning av 
Mekelsmäss 2016. Det blir festligheter med 
musik och sång, utställningar av flera olika 
lokala konstnärer, traktorutställning, guidningar 
och bildvisningar i rundkyrkan och mycket annat 
samt givetvis något att äta och fika. 

modernt kök. Därmed är den också rikligt 
utnyttjad för olika typer av sammankomster 
såsom föreningsmöten, dop, bröllop, kalas, 
församlingsråd och mycket annat.
 
I Hembygdsrådets motivering nämndes också 
Skörstorpsbornas engagemang i föreningsliv, 
kyrka och småföretagande. T ex finns här många 
som bidragit till byggandet av ett modernt 
fibernät tillsammans med grannsocknarna, flera 
bybor är delägare i byns miljövänliga vindkraft 
och här tog en bybo för många år sedan fram en 
unik dokumentation över byns historia i form av 
den omfattande ”Skörstorpsboken”. 

Till detta kommer den närmast unika rund-
kyrkan från 1100-talet, den enda i Skara stift – 

Församlingsgården i Skörstorps

Skörstorps kyrka

S I N N E N A S  F E S T I VA L

goteborgbaroque.se/festivalen
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1. Bildkällan, Falköpings konsthall 
Storgatan 10, vid Stora Torget
GPS: 58.161088, 13.554683
Samlingsutställning 
Konst från utställarna i Falköping och Tidaholm
öppet: tor kl. 14-18, fre kl. 14-23, lör kl. 10-01, sön 
kl. 11-15
Bildkällans utställare:
Norbert Robles - grafik, måleri mm. 
Öppet: ons, tor kl. 14-18, fre kl. 14-23, lör kl. 10-01, 
sön kl. 11-15
Ingemar Hedin - olja
Utställningen är i förlängningen av Bildkällan
Gerth Bragnå - foto
Utställningen är i garaget bakom Bildkällan
Övrigt: Försäljning av T-shirt
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 10-01 sön kl. 11-14

2. Galleri Sandström	 
Trädgårdsgatan 32
GPS: 58.161617, 13.55513
www.gallerisandstrom.com
Utställare:
Swedish Art Force - utställningen AVANTGARDE 
P-A Sandström, Mercedes Murat, Annelie 
Sandström - skulptur, mixed media, möbelkonst 
och verre églomise
Öppet: fre kl. 10-23, lör kl. 10-01 sön kl. 11-14
Vernissage 24/9 kl. 10-14

3. Vävateljé Solvögat
Östertullsgatan 18 
GPS: 58.162248, 13.557882
Utställare: 
Karin Bergsten - designade ullplädar, vävpåsar 
Anna-Lena Brättemark - bruksföremål i keramik 
Maj-Britt Rosén - akvarell 
Ia Gunnarsson - barnplädar, fårskinn och 
gamla trasmattor 
Inger Arvidsson - mönsterstickade ullvantar

4. Ateljé Krapplack
Östertullsgatan 18 B
GPS: 58. 162463, 13. 557601 
Utställare: 
Anette Larsson - akvarell, akryl 
Arne Lifmark - akryl 
Karl-Evert Berg - olja 
Kerstin Midnäs - akvarell, olja 
Mari Pettersson - akryl, tryck 
Maria Svensson - blyerts, olja 
Mikael Sandahl - olja 
Monica Kvick - akvarell, olja 
Pia Forss - akryl, olja 
Taleb Ozemany - akryl

5. Gamla stan
Repslagaregatan 10, Gärdesgatan 14
Östertullsgatan 1B
GPS: 58,1588194, 13,5557428
www.tantochfarbror.se
Utställare:
Väskor och plånböcker från tant&farbror/aunts 
and uncles 
Jan Eklund - träskulpturer 
Ingemar Svensson - fågelfotografier 
Thomas Medin - olja 
Pia Svensson - akvarell mm 
Anna Dahlgren Johansson - blandteknik
Övrigt: Visning av caféracers/ombyggda 
motorcyklar. Eklunds träskulpturer visas i 
Ekbergs gamla plåtslageri på Gärdesgatan. 

Övrigt på Repslagaregatan/Östertullsgatan.

6. Pingstkyrkan  		
Odengatan 46
GPS: 58.162224, 13.566516
www.pingstkyrkan.nu
Utställare: 
Ållemålare m.fl - akvarell, olja
Övrigt: Café med enklare fika
Öppet: lör kl. 14-01 sön kl. 11-14

7. Villhelmsro gårdscafé 				
GPS: 58.154243, 13.55152
www.vilhelmsrogard.se
Utställare:
Ann-Kristin Magnusson - olja 
Birgitta Larsson - akvarell 
Erika Bueno Svantesson - olja och akryl 
Helena Hallberg - handsmidda silversmycken 
och änglar
Johan Pehrson - fotograf
Linda Axén - mixed media
Malin Hillman - olja
Mary-Ann Mårtensson - olja och akryl 
Monica Wallin - sjalar och smycken
Rosalia Svensson - blandade tekniker, ikoner 
Ulla Axén - akryl och akvarell
Weronica Darius - tusch och akvarell
Målargruppen i olja: Solveig Persson, 
Gun-Brith Pettersson, Marie-Louise Ljungberg, 
Anitha Zetterlund, Renée Ungh
Tillgänglig: Ja, utställning i markplan men med 
ojämnt golv. Grusplan på gården. HWC finns. 
Parkering på grusplan och åker utanför entré.

8. Mikael Sandahl expressive art
Storgatan 14b, Stora Torget
GPS: 58.161294, 13.5539
Utställare:
Mikael Sandahl - olja

9. skAPA KULtur
Storgatan 20
GPS: 58.161617, 13.552709
www.skapakultur.se
Utställare: 
Aaza Jacobsson - foto och måleri 
Christer Friberg - måleri 
Emma Gillerbrant - pärlplattor i olika tekniker 
Lena Rosell - måleri och keramik 
Lotta Ljusarve - akvarell

10. Galleri Tinnert
Trädgårdsgatan 13
GPS: 58.162978, 13.550767
www.tinnert.se
Utställare:
Bodil Magnusson - glas
Övrigt: konsthandel, inramningar, 
konstnärsmaterial
Öppet: Venissage 24/9 kl. 10-14, 
25/9 kl. 13-16, mån-fre kl. 10-18. 
Utställningen pågår tom 8/10

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

12. Falbygdens Osteria  				

Göteborgsvägen 19
GPS: 58.166886, 13.534233 
www.falbygdensosteria.se
Utställare:
Enström & Blom - keramik
Inga-Lill Ljung - akryl
Övrigt: ostbutik, restaurang, presentshop
Öppet butik:
fre: kl. 10-23, lör kl. 10-01, sön kl. 10-16
Öppet restaurang:
fre kl. 10-22, lör kl. 10-00, sön kl. 10-16 

13. Time Centrum
Eriksgatan 4
GPS:58.170295, 13.547859
Utställare:
Ulla Stenqvist - foto: En Resa i Uganda med 
Bergsgorillor
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 14-01

14. Nya Hotell Ranten
Järnvägsgatan 3
GPS: 58.175024, 13.552049
www.hotellranten.se
Utställare:
Edna Cers - batik, grafik, teckningar
Vivian Turri - akvarell
Lillian Jonsson - grafik, akvarell
Gunbritt Larsson - grafik, akvarell

15. Mössebergsgården 		
GPS: 58.181135, 13.540735
www.cafemossebergsgarden.se
Utställare:
Lars-Åke Jåhnsson - djur- och naturfoto
Inger Elvingsson - olja
Kerstin Midnäs - akvarell, olja
Harrieth Karlsson - handvävning i olika 
mönstertekniker
Emilia Yngve - smycken, hantverk
Rasmus Kilander/Johan Andersson - 
filmmakar- och podkastduon
Anni Karlsson - barnrumsinredning, smycken
John Wyatt - landskapsfoton
Urban Prybil - guld- och silversmide
Margareta Olofsson - jeansåterbruk
Ingrid Johansson - pyssligt hantverk
Övrigt: Café med vacker utsikt och hembakat. 
Öppet hela helgen.

16. Kurorten Mösseberg 				
Mössebergsparken 34
GPS: 58.183567, 13.545082
www.kurortenmosseberg.se
Utställare:
Inger Dolfe - glasfusing
Skynket - Afrikanska brickor
Paul Andersson - gitarrer
Tomas Nyström - akvarell
Sara Nyström - akvarell
Bo Söderwall - akvarell och skämtporträtt
Elisabeth Svensson - virkat, stickat
Krystyna Kolaska - Naturmålningar
Marita Magnerfeld - virkat
Viktoria Carlsson-Lood - pyssel
Sameer - akvarell och tecknat
Med flera utställare
Övrigt: Restaurangen är öppen från frukost till 
sena kvällen hela helgen.

 

30 september - 2 oktober 2016
fredag  kl. 18-23
lördag  kl. 14-01
söndag  kl. 11-14
Endast avvikande öppettider anges i utställarlistan

Runt 100 utställningsplatser med ca 470 utställare

Komplett lista och karta över Konstnattens 
utställningsplatser och utställare.

 Börja ditt besök på Konstnattens 

 Samlingsutställning
 Bildkällan, Stora Torget, Storgatan 10, Falköping

 Biblioteket, Södra Kungsvägen 8, Tidaholm

 torsdag  kl. 14-18
 fredag  kl. 14-23
 lördag  kl. 10-01
 söndag  kl. 11-15

Rösta fram din favorit bland årets utställningsplatser på 

www.matokultur.se

1

100

Kurorten Mösseberg fortsättning    
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Britt-Marie Lundberg - sydda aftonväskor och 
plånböcker 
Elinor Gustafsson - scrapbooking 
Michaela Claesson - bagare, deltagit i årets SM 
för unga bagare 
Trassel o Ting - virkning o decopage 
Jannika Thidén - silversmycken 
Anders Eliasson - hästskosmide 
Monica Blomgren - akryl, akvarell, julbockar mm 
Marie Blomgren - återvunnet virke trådänglar
Övrigt: Försäljning, loppis
Tillgängligt: Till viss mån 

47. Kälvene-Näs Bygdegård 				
GPS: 58.089040, 13.732330
www.bygdegardarna.se/kalvene-nas
Utställare:
Margareta Boman - textilt tryck och broderi 
Sara Sivefäldt Törnebohm - grafik och akvarell 
Sara Grimling & Maria Nielsen - betong, stickat 
och lammskinn
Maria Bruckshaw - keramik
Lena D Asmus - olja och teckning
Övrigt: Fordonsutsällning (lördag) 
Kaffe- och soppservering, försäljning

48. Hulegården 				
Vartofta-Åsaka
GPS: 58.078191, 13.676727
Utställare: 
Veteranmotorcyklar som konstutställning, 
veterantraktorer
Övrigt: Servering

49. Gustafssons Plantskola 				
Solliden, Vartofta
GPS: 58.082211, 13.63414
www.gustafsons-plantskola.se 
Utställning:
”Våra kära ogräs”. Vad är egentligen jordrök, 
pukvete och hampdån? Lär om deras kultur-
historia, användningsområden och hur du blir 
av med dem! Utställning med odlade exemplar 
av våra vanligaste ogräs. Utställning med våra 
över 150 sorters unika pelargoner och fuchsior. 
Övrigt: Servering

50. Vartofta samlingslokal 		
Lokalgatan 2
GPS: 58.099941, 13.630921 
Utställare: 
Målargruppen ”Såbléden”
Anneli Jonsson - akvarell 
Ann Johansson - akvarell 
Ingegerd Thun Jonsson - olja 
Kerstin Jonsson - olja 
Maria Hellström - akvarell, akryl och olja 
Rosita Johansson - akvarell och olja 
Gun-Britt Svensson - smycken 
Lena Fiala - handgjorda kort 
Eva Roslund - lappteknik och handsydda dockor
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: ”De böjda nackarnas 
årsutflykt 2016”

41. Gamla Prästgårdsstugan Häggum  
GPS: 58.320824, 13.722181
Utställare:
Ida Lundell - textilkonst
Emil Qwarfordt - teckning, origami, smink
Övrigt: Tunnbrödsbakning i vedeldad ugn och 
försäljning av bröd (endast lördag)

42. Häggums Bygdegård 		
GPS: 58.319371, 13.719941
Utställare: 
Per Roslund - ”Monster är rädda för barn” 
en utställning med bilder och skulpturer från 
ytterkanten av sagovärlden
Övrigt: kaffeservering med hembakat fika

43. Borgunda bygdegård 		
Gisslagårdsvägen 1, Borgunda
GPS: 58.292126, 13.79945 
www.facebook.com/Borgundagruppen
Utställare: 
Borgundagruppen: Carina Palmquist, Inger 
Hammar, Katarina Signell, Carina Wideqvist 
och Yvonne Fällström
Gissla Trädgård (Gisela Wass)
Gunnels italienska väskor (Gunnel Garofoli)
Utställningens tema är Italien!
Övrigt: kaffeservering med italienskt tema

44. Karleby Handelsträdgård 				
GPS: 58.163518, 13.642262
www.karlebyhandelstradgard.se
Utställare:
Karleby Handelsträdgård med utställningen 
Mamma Mia The Flower Show
”En hyllning till ABBA och medelhavet”
Övrigt: Karlebys Grekiska Taverna serverar 
potatis och ramslökssoppa, fisk och skaldjurs-
soppa med focaccia och från grillen en grekisk 
wok. Vi har även smörgås och fika. 
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 16-01, 
OBS söndag stängt
Tillgängligt: Grusgångar, ej HWC 

45. Karleby Konst & Hantverk 
Karleby Stommen 1
GPS: 58.15083, 13.63976
www.karlebykonst.se
Utställare:
Maj-Liz Hedendahl - akvarell, textil, blandteknik 
Ann Westerlund - keramik, trä och måleri 
Maria Stawåsen - väv
Övrigt: I butiken säljer vi hantverk - keramik, 
textilier, träsnide, smycken mm. Unika och 
personliga föremål tillverkade i små serier av 
skickliga konsthantverkare. Lantbruksmuseet 
håller öppet med guidade visningar. 
Bra parkering även för buss och husbil.

46. Grevagården  
Slöta, Vartofta
GPS: 58.122348, 13.609056
Utställare: 

Minette - möbler och inredning 
Angelica - teckning och betong
Maria Johnson - Kransar i naturmaterial 

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

35. Övre Skattegården
Hornborga, Broddetorp
GPS:58.303058, 13.589233
Utställare:
Eleonor Josefsson - olja, trä, textil

36. Ateljé Broga 
Broddetorp
GPS: 58.31251, 13.62982
www.ateljebroga.se 
www.denflygandegnistan.se
Utställare:
Carina Bladh - brödbakning i vedeldad ugn. Om 
vädret tillåter finns trasmattor ute i trädgården
Geert van der Vossen - smide
Övrigt: Bröd till försäljning i mån av tillgång. 
Honung från Broga säljes. 

37. Bolum Horisont 
Lilla Samuelsgården, Broddetorp
GPS: 58.312997, 13.603068
www.annawennerstrand.se
Utställare:
Anna Wennerstrand - keramik
Övrigt: Café

38. GalleriMejeriet 
Bolum Korsgårdens Mejeri, Broddetorp
GPS: 58.319086, 13.613032
www.gallerimejeriet.se
Utställare:
Raija Aalto Persson - målning och Textil

39. Ateljé Broddetorparn 
Bjällum Tomten
GPS: 58.343276, 13.615837
Utställare:
Leiif Holgersson - akvarell, olja, textil
Övrigt: Dragspelssamling, stort lanthandels-
museum, försäljning av egendesignad textil.
Öppet: lör kl. 12-01, sön kl. 12-17
Tillgängligt: Ja, med viss hjälp

40. Atelje grodan, Lena Holgersson  
Bjällum Fäholmen 
GPS: 58.342962, 13.61068
Utställare:
Lena Holgersson - silhuettklipp/snitt
Övrigt: Kuriosaförsäljning
Öppet: lör kl. 12-01, sön kl. 12-17

28. Wrågården 						
Friggeråker Wrågården 
GPS: 58.199391, 13.598625
www.wragarden.se
Detta händer på Wrågården! 
Bisonsafari 
Gårdsmarknad
Motorsågskonstnär Sören Niklasson! 
Motorutställning - Skaraborgs sportvagnsklubb 
Bertil Sterner - heta bilder från Öknen 
Ulrik Sterner - närproducerade bilder av smått 
och stort 
Rebecca Frankenberg - häftiga fotomosaikbilder 
Hanna Svantemann - fotoutställning ”den 
värdefulla bonden” 
Vävatelje 8=skaft Anita Röding - Handvävd damast
Barnens Konstnatt i gödselbrunnen 
Övrigt: Restaurang med mat- och fikaservering!
Öppet: fre kl. 18-22, lör kl. 16-01, sön kl. 11-14

29. Konst i Pubmiljö
Torbjörntorp Marielund
GPS: 58.207315 13.620751
Utställare:
Jennie Fogelström - keramik, tavlor 
Britt-Marie Fogelström - keramik
Se separat annons i magasinet.
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 13-01 sön kl. 11-14

30. Lackmästarna i Håkantorp AB 
GPS: 58.246974, 13.603618
www.lackmastarna.se
Utställare:
Margareta Persson - måleri
Olga Okuneva - olja, akryl.
Alexander Vikhrov - olja, akryl
Janny Sörensen - collage, akvarell
Edvardas Valenta - träskulptur, möbelkonst
Svetlana Klakina - måleri, datorkonst
Annemieke Kieffer - skulptur, keramik, måleri, 
tovad ull
Vladimirs Maksanovs - airbrush, måleri

31. Lilla Bossgårdens Lada	 
Högstena Lilla Bossgården, Stenstorp
GPS: 58.227873, 13.710541
www.facebook.com/lillabossgardenslada
Utställare:
Felicia Thisell - fotografi, design 
Lotta Thisell - kuriosa, skinn- och återbruksdesign 
Linn Olivia jewelry & art - silversmide, design, 
akvareller 
Jenny Carlberg - teckning, smycken, design 
Mirijam Ingelsbo - virkning, stickning, tovning 
Wiveca Torebrand - keramik 
Tommy Torebrand - träslöjd, fiskeflugor
Övrigt: Kaffeservering

32. Segerstad 		
Segerstad Ramsgården 5
GPS: 58.260555, 13.658066
Utställare: 
Minnesutställning med Nils Fredrik Beerståhls 
tavlor. Porträtt av historiska personer målade 
i olja. Utställningen är på den gård, där Nils 
Fredrik Beerståhl bodde. Känd som personhis-
toriker och för sin forskning inom historia.
Övrigt: Försäljning av våfflor och hantverk 

33. Lilla Boden på Espås, Espås Gård
GPS: 58.268072,13.614464
www.lillabodenpåespås.se
Utställare:

Utställare:
Illumina eldshow - eldkonstnärer och eldshow
Patrik och Susanne Ekwall
Kristina och Kjell Edsberg
Blues & food Route -16 / USA fotokollage
Övrigt: Trubadur, helgrillat vildsvin, älgkebab.
Fullständiga rättigheter, entré 20 kr från kl. 20 
Öppet: fre kl. 18-02, lör kl. 14-02 sön kl. 11-14
Eldshow: Fredag och lördag kl. 21 och 23
Tillgängligt: 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. Knäck & Bräck
Stommen 3, Östra Tunhem
GPS: 58.222726, 13.528388
Utställare:
Mats Andreasson - foto
Isabella Ehn - guld- och silversmide
Rebecca Grimming - virkning
Mona Jacobsson - akvarell
Astrid Topsom - foto
Övrigt: Brödbutiken är öppen
Tillgängligt: endast brödbutiken 

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, 
servettkotte, trädgårdsfigurer (rumpor, älgar, 
Kronblom mm) inlagd gurka, gelé och hem-
bakt, garn och råull av alpacka mm. 
Inger Wahlqvist - fleecesjal, lovikkavantar o 
mössor, raggsockar, stickade tofflor, barn-
mössor, jeansväskor, haklappar, Kvast-Maja, 
sylt och hembakt mm.
Övrigt: Bra parkeringsmöjligheter

27. Torbjörntorps församlingshem 		
Torbjörnsvägen 4 
GPS: 58.210247, 13.604466
www.husetsbageri.se
Utställare:
Maeva Eickhoff - fotografering, fotostudio 
Pete F. Hopkins - modefotograf från San Fransisco, 
fotografier och meet and greet
Ann Kroon - mönsterdesigner som tillverkar 
olika grafiska mönster i svartvitt på brickor, 
anteckningsblock, kort och posters
Övrigt: Café med nybakat från eget hembageri. 
Till kaffet eller läsken serveras räksmörgås, ost 
och skinkfrallor, bullar, bakelser, biskvier och 
diverse kakor. Från bageriet säljs diverse olika 
surdegsbröd, frallor, bullar, kakor och våra 
omtyckta KRAVkex. 

17. Nasco Yankees 
Anneborgsgatan 18
GPS: 58.185961, 13.562068
www.nasco.se
Utställare:
Nasco Yankees visar upp sin klubbverksamhet 
Vi skjutsar de som vill åka äkta dollargrin med 
start från Stora Torget. På eftermiddagen har 
vi öppet hus i klubblokalen med hembakt 
kakbuffé. Delta i vårt bilrally (tipspromenad i 
bil) med start i klubblokalen. Alla slags fordon 
är välkomna att delta. 
Öppet: lör kl. 10-14 på Stora Torget 

18. Hantverksboden, daglig verksamhet
St:Olofsgatan 42
GPS: 58.170725, 13.55258
Utställare:
30-talet personer med funktionsnedsättning -
blandade tekniker såsom acrylmåleri, papier 
machè, lera, färgpenna mm.
Övrigt: Butiken öppen med försäljning av 
textila hantverk ex. trasmattor, löpare, väskor, 
förkläde, handgjorda kort mm.
Parkering utmed Eriksgatan och på gården

19. Falbygdens museum 		
S:t Olofsgatan 23
GPS: 58.168664, 13.552838
www.falkoping.se/museet
Utställare: ”Två resor” med 
Mats Svensson - grafik 
Abdulkareem Sadoon - blandteknik
Övrigt: Caféhörna, museibutik. Basutställ-
ningarna Forntid på Falbygden och tusen år till.
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 14-01 sön kl. 11-16

20. El Garaje 
Idrottsgatan 6
GPS: 58.166911, 13.561463
Utställare: 
Natural och Mathilda - makramesmycken med 
sydamerikanska influenser tillverkade med 
stenar, pärlor, fröer och silver etc
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 13-01 sön kl. 11-15
Det finns gott om parkeringsplatser i närheten

21. Friggeråkers Bygdegård 				
GPS: 58.197899, 13.574324
Utställare:
Medlemmar i Falbygdens Fågelklubb
Evert Arnoldsson - foto
Thomas Asp - foto
Karl-Axel Axelsson - akvarell
Kees Bakker - foto
Lisette Friberg - skulptur, akvarell
Mari Friberg - foto
Ingemar Hedihn - olja
Jan Johansson - foto
Tore Johansson - foto
Eva Lidén - drivvedsskulptur, akvarell
Johan Mårtensson - foto
Louise Ringeby - foto
Torbjörn Skogedal - foto
Ingemar Tinnert - akvarell
Märit Vågebris - textil
Emma Wieland - akvarell
Övrigt: Servering av fika och varmkorv.
Försäljning av fågelholkar, vykort mm 

22. Viltmat 				
Folkagården 1, Jättene
GPS: 58.209876, 13.553136
www.viltmat.se
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kulturchef, Maria Wallengren.

Med den nya exponeringen har Kulturhus-
föreningen fått en helt annan möjlighet att 
arrangera konstutställningar, föreläsningar och 
musikarrangemang. Det har blivit en nytändning 
för kulturen i Falköping och en helt ny publik 
letar sig in till konstutställningarna.

Under Konstnatten är den traditionella 
samlingsutställningen för alla utställare i 
Falköping och Tidaholm placerad här. Det blir 
en kombination av utställare med Konstnattens 
samlingsutställning, Bildkällans egen utställning, 
Ingemar Hedin, Gerth Bragnå och Rizoma. Med  
Galleri Sandström i lokalen bredvid kan man 
säga att Falköping fått ett nytt kulturcentrum.

2
4

60. Grolanda Bygdegård, Floby 
GPS: 58.076935, 13.385553
Utställare:
Besök oss och se våra privata samlingar av allt 
möjligt och omöjligt! 
Övrigt: Tårtbuffé. Obs! Ingen servering söndag

61. Johanssons lamm & ull´s gårdsbutik
Gökhem Anguntorp 11 				
GPS: 58.16024, 13.41476
www.lamm-ull.com
Utställare: 
Christina Johansson, Tinasmycken - armband 
mm i olika tekniker med bl.a stenar o pärlor
Monica Säll - tranor, änglar, skålar mm i ståltråd
Viktoria Johansson, Johanssons lamm & ull - 
tovade alster t.ex. sulor, sittunderlag och tavlor
Alster gjorda av lammskinn
Övrigt: Servering med lammköttsmeny och 
kaffeservering med hembakat. Försäljning av 
lammkött/charkprodukter, lammskinnsfällar, 
tovningsull, pepparkaksformar. Hembakade 
kakor och bröd. 

62. Gökhems kyrka 		
GPS: 58.174097, 13.447094
wwww.svenskakyrkan.se/floby
Utställare:
Medeltida kyrkorum med unika målningar av 
Mäster Amund. Fotoutställning 
Övrigt: Enkel servering

63. Cattis Porslin
Gökhem, Liden
GPS: 58.172979, 13.410111
www.cattisporslin.se
Utställare: 
Catarina Larsson - handmålat porslin, glas och 
virkade hattar
Övrigt: Vi finns på Instagram och Facebook

64. Konsthall Fililalen, vid Skårsjön 
Gökhem 
GPS: 58.193017, 13.414006
www.facebook.com/kulturföreningen filialen
Utställare:
Van Arty  - målningar. Live vid staffliet
Mo Broden - blandteknik
Övrigt: Varm soppa med fransk dragspelsmusik 
av Olga!

65. Lina Lygneroth - Keramikkonst
Gökhem Stallmästaregården 1
GPS: 58.172915, 13.442552
www.lygneroth.se
Utställare: 
Lina Lygneroth - skulptur & bruksföremål i 
keramik

66. Lisette Friberg, ateljé 
Gamla Småskolan, nedre vägen mot Skår
GPS: 58.182555, 13.412166 
Utställare: 
Lisette Friberg - målning, keramik 
Finns på Instagram och Facebok, kolla gärna!

67. Påverås Gårdsmejeri 
Påverås Sörgården
GPS: 58.175319, 13.501039
www.paverasgardsmejeri.nu

Servering av Idas värmande gulaschsoppa 
Besök gärna Duveredskött på FB! 
Ann-Louie Melltoft - utställning i akryl och olja 
Försäljning av ost från Wernerssons Ost
Annki Modig - försäljning av hembakt fikabröd 
Kan ätas på plats eller tas med hem 
Marita Piela - målar djur och natur i akvarell, 
akryl och blandteknik. 
Bruse Design, Lena Magnusson - keramik, 
musslor och växter mm. akvareller, lammskinn 
Pukabergs, Lena Lundin - angorakaniner, 
handspunnet garn, ullprodukter och andra 
gårdsprodukter
Gerd med väven - trasmattor, trasväskor och 
svampfärgat garn 
Stick & Prick, Lena J Carlstedt o Ingrid Törnqvist -
stickade mössor, sockor, sjalar mm träslöjdsal-
ster
Högagärde, Maria Hindström - keramik, RAKU 
i form och bild. Besök gärna Högagärde på FB 
eller www.hogagarde.se! 
Gårdsbageri, Sophie Kjellman - surdegsbröd 
mm. från eget litet gårdsbageri
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
Lotta Larsson - Akryl/Blyerts Tavlor
Hanna Jonsson - Keramik 
Alboga Plantskola - Blomsterbinderi
Alboga choklad - Egen pralintillverkning
Stabergs bigård - Honung & hantverk 
Oskar Wardin - Motorsågssnideri dagtid, 
smideskonst kvällstid
Ylva Arvidsson - förhandsvisning av boken om 
permakultur
Jörgen Jacov - trähantverk
Anette Jansson - motivljus
Ingela Wetterström Lindelöf - mulliga gjutna 
cementfigurer
Monica Johansson - stickat
Åter hos oss! Helena Tuulasdotter - pyrografi
Maria Wardin - ljussatt upplevelsevandring
Övrigt: Korv- och kaffeservering. Försäljning av 
förädlade produkter i gårdsbutiken
Tillgängligt: Ja, särskild handikapparkering. HWC. I 
vissa lokaler hjälper vi till över tröskel. 

59. Skattegårdens bakstuga 
Jäla Skattegården 3, Floby
GPS: 58.043675, 13.382883
www.facebook.com/Jäla Häst &Skog
Utställare:
BrittMarie Jenndahl - akvarell 
Malin Larsson - foto 
Birgitta Johansson - vävda alster 
Ingela Larsson - stickat 
Lena Larsson - hällgräddat bröd 
Jäla Häst & Skog, Torbjörn Larsson - körning av 
arbetshästar
Övrigt: Kaffeservering alla dagar. Bakning/för-
säljning av hällgräddat i mån av tillgång fredag 
och lördag. Körning/visning av arbetshästar 
lördag och söndag. Obs! inget brödbak söndag 

52. Hjälmshögens Lanthandelsmuseum 
och docksamling 
Hjälmshögen 1, Åsarp
GPS: 58.05205, 13.58860
Utställare: 
Ingemar, Lillanna Johansson - lanthandels-
museum och docksamling
Torleif Halvorsen - naturfoto 
Lisa Gertsson - fotodesign 
Urban Bolin - hemgjord ost, hemkärnat smör mm 
Johan Törnqvist, Anders Christensen m.fl. - 
tändkulemotorer, veterantraktorer mm (lördag) 
Övrigt: Kaffeservering lördag och söndag. 
Försäljning av lammskinn, honung, ägg och 
potatis m.m.

53. Fageråsstugan 		
Stora Fagerås, Åsarp
GPS: 58.22991, 13.56196
Utställare:
Sanna Juntunen - pastell, kol, tecknat 
Berit Rostedt - akvarell 
Mats Bengtsson - glasfusion 
Gunilla Fischer - keramik
Övrigt: Soppa, varmkorv, fika m. hembakat

54. Kyrkeslätts gårdsmagasin 		
Vartofta-Åsaka Kyrkeslätt, Vartofta
GPS: 58.036786, 13.653163
Utställare:
Malin Johansson och Ellen Alström -
musikvideoinstallation, illustrationer, fotografi
Övrigt: Livemusik, kaffeservering 
Våffelstuga med matiga och söta våfflor
Tillgängligt: Trappa till utställning på 2a våning

55. Ateljé Viktoria 
Centrumvägen 32, Åsarp
GPS: 58.024138, 13.565588
Utställare:
Ateljé Viktoria - trådslöjd, tovade alster, stickat, 
kransar
Övrigt: Kaffeservering

56. Ekehagens Forntidsby 				
Alvared, Åsarp
GPS: 58.025016, 13.544389
www.ekehagen.se
Utställare: 
Knattenatta 2016 - Skaparverkstad för alla 
barn! Pedagogledd pysselhörna. Tag med ditt 
alster hem eller låt det ingå i utställningen. 
Alla elever från Åsarpskolan ställer ut på temat 
”Mitt forntidsdjur”. 
Övrigt: Servering med svampsoppa och hem-
bakt bröd. Kaffe med hembakt.
Öppet: lör kl. 14-01, sön kl. 11-14

57. Jäla Kvarn, Floby
GPS: 58.034406, 13.368337
www.facebook.com/Konstnatten Jäla
Utställare:
Duveredskött - försäljning av lamm- och nöt-
korv, fårskinn, väskor i koskinn och höstkransar

Samlingsutställning 
för Konstnatten på Falköpings Konsthall

Mitt emot Saluhallen på Stora Torget i Falköping 
ligger Bildkällan - Falköpings konsthall. Kulturen 
tar över tomma affärslokaler i centrum då 
handeln flyttar utanför stadskärnan. 

Bildkällan hette tidigare Bildkällaren och var 
inrymd i en källare i det nedlagda sjukhuset i 
Falköping. Den nya lokalen ligger i markplan och 
har ett bra skyltläge mitt på Stora Torget. När 
kulturföreningen fick lokal i markplan blev det 
namnet Bildkällan. I mars, lagom till Konstrundan 
Påsk, visades den första utställningen och lokalen 
invigdes i samband med detta av Falköpings 
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Kulturchef Maria Wallengren t.v. invigde Bildkällan. 
Här med Bildkällans ordförande Maria Segerström.

Karta: Falköpings Kommun

Falköping

Långa och korta 
utbildningar inom 
keramik, måleri, 
foto och textil.
mullsjofolkhogskola.nu
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Utställare:
Erica Funke - akvarell, tusch, blyerts
Övrigt: Ostkaka och kaffe bjuds i samband med 
utställningen. Gårdsbutiken är öppen med prov-
smakning av ostar.

68. Skörstorps Församlingsgård 
GPS: 58.125356, 13.730496
www.hembygd.se/skorstorp
Utställare: 
Skörstorps Hembygdsförening - Traktorutställ-
ning, monogram, gamla skolplanscher, Skörstorp-
sboken, Gillbrandts Skörstorpstavla mm. 
Amanda Soneby - olja 
Amina Johansson - akryl & akvarell 
Conny Johansson - Falbygdens 5 rundkyrkor, akryl 
Skörstorps Rundkyrka - guidningar dagtid, bildvis-
ning ”Europas rundkyrkor” kvällstid.
Invigning av Mekelsmäss i förra årets Falbygds-
socken Skörstorp kl. 18 (se hemsida för program) 
Övrigt: Fredag finns servering med något ätbart 
Fredag - söndag finns kaffeservering

69. Falköpings stadshus
GPS: 58.168987, 13.555999
Utställare:
“Två blommor” - Den kinesiska kvinnliga konst-
nären presenteras av Marianne Ahrne som är 
filmregissör och författare.

70. Kungsgården Gudhem
GPS: 58.237583, 13.556582
Utställare:
Skaraborghs Historiska Infanterie Regemente   
Levande lägerliv, exercisuppvisningar, försäljning. 
Kom och se Skaraborgs Karoliner drillas i 1700- 
talets exercis.
Salutskjutning med kanoner. kl. 13, 15 och 17 på 
parkeringen.



18 19

Widlunga
Anne Karlsson

Velinga
Glasfusing, akvarell,

textil, prints

widlunga.se
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Bussturer lördag 1 oktober
Utgår från Tidaholms stadsbiblioteks parkering

Klingvallsbussen
hop-on hop-off kl. 18-22
Går till Helliden - Ekeberg - Bergaknuten
Landsbygdsbussen
kl. 17 Velinga - Vättak - Folkabo
kl. 20 Ekedalen - Kungslena - Dimbo - 
Anneberg - Ottravad

Bussturerna är gratis och körs av JW bussresor

KONSTNATTEN
Fredag-söndag 30/9-2/10

www.kurortenmosseberg.se
TEL 0515-432 00

UTSTÄLLNING
med 15 hantverkare

Smycken • Glasfusion • 
Akvarell • Olja •  Gittarer

SKÖRDEFEST-
BUFFÉ

Fredag 18.00-23.00 
240 kr

Lördag 17.00-23.00
 240 kr

SKÖRDEFEST
LUNCH/BRUNCH

L ö r d a g  &  s ö n d a g 
1 1 . 0 0 - 1 5 . 0 0

2 4 0  k r 

KAFÉ
SERVERING
Njut av kaffe med 

kakor, Arvids räksmörgås 
och mycket mer
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cc  Lantmäteriet

Mamma Mia 
The flower show 
Karleby Handelsträdgård
Sedan 2009 har Karleby Handelsträdgård 
ställts om till Konstnatten. Den ena fantastiska 
blomstershowen efter den andra har skapats 
och succéerna har radats upp år efter år. Med 
5 000 besökare under Konstnatten 2015 och 
mycket slit, funderade ändå Fredrik Augustsson 
på om det inte skulle få vara sista året. 

Brev till Björn Ulveus 
Stora kostnader och mycket arbete tar ut sin 
rätt men en idé fanns ändå där som var värd 
att undersöka. En hyllning till ABBA kunde 
kanske iscensättas om ABBA-musiken och 
Mamma Mia temat kunde användas utan att 
dyra tillstånd behövdes. Ett långt och innehålls-
rikt, noga utformat brev till Björn Ulveus skrevs, 
där Fredrik förklarade vad han ville göra.

En tid senare kom ett kortfattat svar från 
Ulveus där han skrev att det var OK. Då var de 
upphovsmässiga hindren borta och idén kunde 
formas på allvar. I Fredriks huvud fanns redan 
den Grekiska tavernan i filmen Mamma Mia på 
Karleby Handelsträdgård på Konstnatten. En 
spektakulär blomstershow i tavernamiljö med 
ABBA musik är nu bara en del av Fredriks idé. 
Eftersom han är en stor matälskare och själv 
gärna huserar i köket så blir det naturligtvis även 
mat. Vad annars!?

Grekisk taverna med mat 
I Karlebys grekiska Taverna serveras potatis 
och ramslöksoppa med ostsmörgås, fisk- och 
skaldjursoppa med focaccia och från grillen en 
grekisk wok med tzatziki. Därtill serveras smör-
gås och fika för den som vill ha något lättare.  

För den som tänker sig ett besök under fredag 
eller lördagskvällen är det klokt att tänka att 
det kan ta en stund eftersom trycket alltid är 
stort. Många bilar och många besökare. Med 
erfarenhet från tidigare år poängterar Fredrik 
att man kan mötas av en avstängd infart. Då 
är parkeringen full och insläpp sker när det 
åter finns plats. Följ bara parkeringsvakternas 
anvisningar och ha tålamod.

Mamma Mia The flower show på Karleby 
Handelsträdgård sker I samverkan med 
Falbygdens Mat och Kultur, Falköping Nu, Nord 
Kalk, Carlgrens bil och transport, Gustafssons 
Blomsterodlingar och Weibulls Horto.

44

Kontakta Svante 0760-198777

Gör som många redan gjort,

Öppet alla torsdagar 16-19

Gott, nyttigt och välproducerat

boka GrålleCharter, ostprovning, 
fest eller andra trevliga tillställningar hos oss.

118

30
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100. Samlingsutställning 
Tidaholms Stadsbibliotek, S. Kungsvägen 8
GPS: 58.177888, 13.959739
Utställare: 
Samlingsutställning med konst från utställarna 
i Tidaholm och Falköping
öppet: tor kl. 14-18, fre kl. 14-23, lör kl. 10-01, sön 
kl. 11-15

101. VinContoret  				
Vulcanön, Vulcans väg 1
GPS: 58.178509, 13.958744
www.vincontoret.se/tidaholm
Utställare: 
Maria Alloh - keramik, skulptur, glas & Vedic Art 
Maria Falk Larsson - Vedic Art och formpress 
Torbjörn Samuelsson - abstrakta landskap i olja 
och akvarell 
Gia Sundberg - färg & form, bl.a. tavlan Guide 
to Tidaholm 
Cecilia Bawelin - smak
Öppet restaurang:
fre kl. 18-23, lör kl. 17-01 (köket stänger kl. 22) 
Övrigt: Priser enligt meny. Drop in, boka gärna 
bord via vår hemsida eller på 0502-25 00 00 
Borgerlig Drop-in-vigsel i Tornrummet fredag 
& lördag. Glöm inte ta med hindersprövning

102. Marbodal Center, Vulcanön 
GPS: 58.178623, 13.95945
www.svenskakonstnarer.se, www.konstkvarte-
ret.se, www.danaingesson.se
Utställare:
Dana Ingesson - akvarell, olja

103. Grafiska Verkstaden, Vulcanön
GPS: 58.17894, 13.959546
www.helliden.se
Utställare:
Deltagare på Hellidens folkhögskolas kurser 
Konstnärligt basår och Grafikskolan. 
Grafik och måleri, öppen ateljé.

104. Tidaholms Museum 
Vulcanön
GPS: 58.179302, 13.958838
Uställare:
Lena Maria Klingvall - mun- och fotmålare
Karin Dahl - mun- och fotmålare
Barnens Hus - lekmiljö & hantverk, kom och lek!

105. Svenska kyrkan, Tidaholm 
N. Kungsvägen 6
GPS: 58.181576, 13.959799
Levande musik och lyrik.
Ljussättning av kyrkan invändigt och utvändigt.
Musik och lyrik lördag kl. 20-01
Kyrkan öppen lördag kl. 08-01, söndag kl. 08-18

106. Pingstkyrkan 		
Nya Torget 9
GPS: 58.182377, 13.956988
Utställare:
Maria Campbell - olja
Berit Wernald Bladh - glasfusing och brodyr
Sylvia Wernald - akvarell
Rikard Weber - airbrush konst
Ewa Stendahl Ek - olja/glaskonst
Gunnel Moschos - olja
Övrigt:  Servering

107. Festvåning 4:an 						
Bruksgatan 4
GPS: 58.17841, 13.96464
www.fyranhuset.se
Utställare:
Håkan Andersson och Michael Lidman - 
airbrush, diverse motivlackerade föremål
Carina Rehn/betonghörnan - betongkonst för 
både hem och trädgård
Jane Nyström - yllebroderi, skinn, tovat, återbruk
Margareta Knutsdotter Lindberg - ullvävar, 
waldorfdockor, småtavlor, tovade figurer mm
Övrigt:  Bar/mat & fika ”Konstnattenmeny” 
hela helgen. Fullständiga rättigheter. 

108. Younik hårstudio
Von Essens plats 1
GPS: 58.179902, 13.962572
Utställare:
Linda Danielsson och Lisa Janson - hår!
Levande modeller, inspiration och mingel. 
Enkla tips till stor förändring. Younik firar 10 år!

109. Turbinhusön 				
Museigatan 
GPS: 58.181378, 13.964331
Tidaholm Art in light
Ljussättning och utställning längs ån Tidan
Bruksvilleparken:  
Tidaholms fotoklubb projicerar bilder på 
scenen, utställning i parken.
Konsthallen:
Andjelka Bozic - silversmycken
Inese Demida - silversmycken 
Jessica Klingstedt - smycken, keramik, hand-
bundna böcker, pappershantverk mm. 
Caisa Ericsson - klänningar i återvunnet material
Emma Landenmark - textil
Ingemarsstugan:
Uno Gustavsson - smide, bortstat järn
Ingegerd Gustavsson - akvarell
DragonCave - smycken, glasfusing
Monica Nilsson - stickat, hattar, garn
Michaela Zabel, fotograf - utställning ”Picture 
Me” - se mig som jag är! Levande Photobooth 
Fotografering (Drop-in) Barn/Vuxna
Anna”Avanna” Larsson, Illustratör/Konstär/
Fotograf - Färgstarkt, Feministiskt & Fashion. 
Konst&Illustration, försäljning.
Smedstugan:
Assar Larsson - trähantverk
Annika Eichhorn - måleri
Jessica Gustafsson - keramik
Mariana Gård - trasmattor
Ola Hammarström - silversmide
Kulturmagasinet:
Konstgruppen Kreativ glädje - akvarell, akryl
Snickarbo´n:
Retroförrådet - fynda coola grejer och prylar 
till schysst pris, mest från 50-60-talet
Kaffestugan:
Hembakat och lättare mat i 1800-talsmiljö
Tillgängligt: Ej till alla smedstugorna. HWC

110. Kulturskolan smedjan 
Smedjegatan 11
GPS: 58.18082, 13.965943
Utställare:
Therese Söderbratt - pärlplattskonst
Kerim Bezdrob - olja och akryl
Cindie Andersson - manga
Linda Fogelberg - bokvikskonst
Sonja Häggstam - blyerstskisser, skissar på plats 
under Konstnatten
workshops: 
Bokvikning: fre kl. 19, lör kl. 16, 18 och 20
Lär dig grunderna i bokvikskonst och påbörja 
ett konstverk för 50 kr.

Pärlplattor: fre kl. 18, lör 15, 17 och 19
Lär dig pärla efter mönster och ta med ditt 
konstverk hem för 50 kr. 
Övrigt: Kulturskolan uppträder

111. Bruket 
Smedjegatan 12
GPS: 58.180959, 13.968869
Utställare: 
Åsa HolmJalnefur - måleri, textil, papiermache
Micke Harrstedt - måleri, tatuering
Nicke Sjögren - måleri, tatuering
Rickard Holm - blandteknik måleri
Fredrik Lindberg - tuschillustrationer
Simon Jalnefur Lööf - akrobat & balanskonstnär
Dansverkstan´s gamla lokaler: 
Jeanette Axenfjord - keramik
Ellinor Johansson - keramik
Jenny Söderlund - måleri
Matthias Mogensen - måleri
Elisabeth Johansson Jonsson - textil
Anneli Johansson - textil
Örjan Henriksson - fotografi
Jaana Plate - fotografi
Mosters Produkter:
Ulrika Fahlgren - hemgjord ringblomssalva, 
grankådsalva och deo från Mosters Produkter, 
tovade barntofflor och ”gör-det själv-påse” med 
garn och mönster. Vackra linneväskor/kassar 
sydda av Rea Aalto säljs till förmån för en skola 
i Kenya Iduku
Anki Hüllert - akvarell
Eva-Britt Svendsen - akvarell, blyerts, olja
Återbruket:  
Försäljning av second hand
Återbruket öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 10-22, sön 
kl. 11-14
Akrobatik/balanskonst: fre kl. 20, lör kl. 18 & 22
Övrigt: Spontana musikframträdanden fredag 
och lördag. Föreningen Tidaholms Fridhus stå för 
enlare förtäring.

112. Tidaholms Energi 
Smedjegatan 18
GPS: 58.181548, 13.971251
Utställare:
Sara Tunevinge - måleri
Alexandra Magnusson - måleri
Grafiska verkstaden - grafiska tryck på glas 
Övrigt: 100-årsjubileum med aktiviteter som 
grävskopetävling, helikopterflygning, guidade 
turer och matservering lördag kl. 11-15 
113. Ekebergs gård 						

GPS: 58.167954, 13.991448 
Utställare: 
Moa Andersson - skulptur, teckning och måleri
Pekka ”The Wizzz” Mannermaa - pinstriping 
och lettering
Ikkan - guldsmide och smyckeskonst
Nina Vinneberg - guldsmide och smyckeskonst
Angelica Andersson - handinbundna personliga 
barnböcker
Johanna och Julius Pettersson - smide
Maria Gyllensvaan - textil och keramik
Billy Gustafsson - visar Nils Gyllensvaans vagn-
samling fredag kl. 18-23 och lördag kl. 14-23
Servering fredag och lördag: Mat och dryck i 
samarbete med Wrågården och Nya Victoria-
bryggeriet från Falköping.
Fika söndag: Kaffe och våfflor.

Urval av Per Wahlströms veteranmaskiner

Lawni t fa
br iken

Anders Olsson, svetskonstnär, syns här 
tillsammans med sin stora dinosaurie.

Minnesutställning efter Pia H-K Campbell 1910 - 2014, 
utbildad målare, grafiker och keramiker.
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Maria Blanck Wahlström visar målningar från de 
senaste två årens produktion

Joel Rickardssons och Anne-Britt Andersson 
visar sin fantastiska fotokonst

Njut av färska rårakor och nystekt fläsk, 
kaffe och kakor

Musikunderhållning med Peder Sveder

cc  Lantmäteriet
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Tidaholm

30 september - 2 oktober 
fredag  kl. 18-23
lördag  kl. 14-01
söndag  kl. 11-14
Avvikande öppettider anges i utställarlistan

art of light

Tidaholm Art in light
Ljussättning och utställning 
längs ån Tidan
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Ekebergs gård fortsättning    
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118. Sveriges minsta Saluhall 				
Ljungbacken Köttorp 
GPS: 58.156701, 13.964503
www.sverigesminstasaluhall.se
Utställare: 
Victor Vieitez - tecknare, tatuerare 
Sara Schultz & Stina Valkama - musik 
Elever från Hjo konstnärsskola
Övrigt: Vi serverar närproducerad mat från 
vårt utomhuskök. Spännefallakorv meny, 
100% nötburgare meny, Närodlad rödbets-
burgare meny, smarrig soppa, äpplepaj med 
vaniljsås, morotskaka, kaffe och dryck
GrålleCharter från Bibliotekshuset 
Fredag kl. 18, 20, 22    
Lördag kl. 18, 20, 22, 24 
Söndag kl. 11, 13 
Åter från Saluhallen 
Fredag kl. 19.30, 21.30, 23.30 
Lördag kl. 19.30, 21.30, 23.30, 01.30 
Söndag kl. 12.30, 14.30
Tillgängligt: Utställningen är till stor del utomhus, 
tillgänglighet begränsad, dass finns. 
Övrigt: Begränsad parkering, husbilsparkering

119. 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. Försäljning

120. Velinga Bygdegård 				
GPS: 58.114582, 13.965286
www.facebook.com/konstsyntes
Konstgruppen Syntes: 
Eva Ekberg - akvarell, stickade katter 
Johannes Bertilsson - akryl, kol, tusch, akvarell 
Lena Gustafsson - tryckta servetter, spishand-
dukar 
Agneta Athley - stickat, tovat 
Helena Nilsson - foto
Övrigt: Försäljning av konst, konsthantverk, 
sylt, saft och bröd. Servering av matpaj på 
lokala råvaror, kaffe, te, saft och kaka.

121. Vättaks kyrka 
GPS: 58.087513, 13.863974
Öppen kyrka med visning av målningar och 
utsmyckningar
Övrigt: Servering och  försäljning i Vättaksgården

122. Vättaksgården 		
GPS: 58.087723, 13.862772
Utställare:
Rigmor Andersson - glasfusing
Eva Rosell - handvävt och fritt broderi
Börje Rosell - foto
Monica Berg - foto
Anders Ask - olja, akvarell och blyerts
Övrigt: Servering, försäljning

128. Dimbo Ottravads kyrka
GPS: 58.169204, 13.819006
Utställare:
Ulla-Britt Karterud - målningar i akryl 
Mikael Liljeqvist - skulptur i trä, sten och glas
Birgitta Liljeqvist - akryl och olja
Övrigt: Konstgudstjänst lördag kl. 18

129. Stengärde, Ottravad 		
GPS: 58.15163, 13.867859
Utställare:
Bengt-Åke Öhgren - foto
Göran Magnusson - foto
Bibbi Magnsson - datorgrafik
Peter Brolin - foto
Övrigt: Kaffeservering och försäljning

123. Storegården, Bäck 
GPS: 58.099337, 13.798141
Utställare:
Tyg & Ting, Annelie Nyman - tyg & gardinbutik, 
sömnad
Öppet: fre kl. 17-23, lör kl. 14-01 sön kl. 11-14 
Övrigt: Enklare förtäring 

124. Ellinors keramik 
Stationsvägen 10, Folkabo
GPS: 58.123067, 13.810952
Utställare:
Ellinor Johansson - keramik
Jeanette Axenfjord - keramik
Övrigt: Under lördagen pågår bränning av raku 
utomhus. Livedrejning alla tre dagarna. 

125. Pontens Lanthandel
Ferrabro, Kavlås
GPS: 58.224308, 13.857987
Utsällare: 
Ingrid Sveder - olja, målade trärötter, nåldynor
Maj Vauhkonen - vävning, mattor
Jane Elmvard - textil
Tommy Lagerholm - svarvning, marmorering, 
carving
Kerstin Kihlander - retro plast, pärlor, sömnad
Bjarne Mortensen - träsnickeri, carving
Cecilia J. Vauhkonen - teckningar, återanvända 
ljuskällor
Susanne Vauhkonen - akvarell 

126. Kungslena Kungsgård 	
GPS: 58.22786, 13.80441
Utställare:
Magdalena Nilsson - skulptur och tusch 
Maria Karlsson - akvarell, akryl, textil 
Bi & Bär, Maria Andersson - honung, saft, sylt 
Siv Johansson - fårskinn, mössor, babypläd mm 
Zenita Brutho - tovade vantar, mössor 
Catarina Johansson - betong 
Helena Hammar - höstkransar m m 
Anneli Pettersson - tovat, smycken 
Anna Wilhelmsson - måleri, blandade tekniker
Stefan Andersson - Foto
Sören Nilsson - svetsade blommor, sländor mm 
Ellinor Eng - tovade hästar mm 
Systrarnas Textil - återbruk kläder, kuddar, 
väskor
Övrigt: Kaffeservering med hembakat

127. Lawnitfabriken  				
Jollyro, Ekedalen
GPS: 58.210061, 13.843066
Utställare:
H-K Campbells - måleri, minnesutställning
Maria Blanck-Wahlström - olja, akryl, akvarell
Anders Olsson - svetskonstnär
Joel Rickardssons - fotokonst
Anne-Britt Andersson - fotokonst
Per Wahlström - veteranmaskiner
Övrigt: Servering av rårakor och stekt fläsk, 
kaffe och kakor.

Livemusik fredag och lördag kl. 21-22: Sång & 
musik med Jonny Bergman o Anna Gustavsson.
Ölsnack och provsmakning: Victoriabryggeriet 
finns på plats fredag kl. 18-22, lördag kl 18-23.
Övrigt: Uppställningsplats för husbil, 
Finbilsparkering
Tillgängligt: Brant ramp finns upp till stora utställ-
ningslokalen

114. Ateljé Bergaknuten 				
Agnetorp Granbolet 9
GPS: 58.160764, 13.98919
www.bergakarin.se
Utställare:
Christina Lindberg - keramik, raku 
Lena och Fredrik - silver, smycken, korpus 
(kannor mm) 
Sussi Gyltman - textil 
Anna Kellett - florist 
Helena Johansson - bild 
Karin Hurtig - textil 
Övrigt: Hanna’s Catering serverar fantastisk 
falafel

115. Litografiska Museet 
Hellidens Folkhögskola 
GPS: 58.173532, 13.979845
Utställare:
Peter Loeding och Ellen Sturm, 
två tyska konstnärer - grafik och måleri
Öppet: fre kl. 18-23, lör kl. 11-01, sön kl. 11-16

Hallen, Litografiska Museet
Det färgstarka konstkollektivet - Keramik 
Jenny Bender 
Sandra Nilsson 
Pia Nilsson 
Martina Nelje 
Anna-Lena Hedlund 
Yvonne Fredholm 
Annie Brixvi 
Britt-Marie Johansson

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 Elsa Rehnlund och fritids-
grupperna Klubben, Örnen och Sparvhöken. 
Workshops som lämpar sig för både barn och 
vuxna. Håll utkik efter vårt program! 
Kom och skapa tillsammans hos oss, med oss! 
Övrigt: Kaffe, hembakat och grillkorv. 
Köp korv och grilla själv över öppen eld! 
Tillgängligt: Ja, Begränsad framkomlighet.

117. Labbås cruisers,  						
motorgården Tidaholm
Järnvägsgatan 18
GPS: 58.181288, 13.944826
Utställare: 
Bertil Lindgren alias Carl’s Autosalvage - foto i 
classisk stil, PinUp’s o bilar
Millans tattoo - live tatuering, akrylmålningar
Livetatuering: fre från kl. 18, lör från kl. 14
Boka tid via millanstattoo@live.com
Övrigt: Fika/kaffeservering, lättare förtäring 

130. Annebergs Bränneri           					
Dimbo  
GPS: 58.149353, 13.807411
www.annebergsegendom.com
Utställare: 
Elsa ”Grön” Andersson - sångpåsar, sömnad,
remake-leksaker, julkalendrar mm
Jimmy Bergman - målning i olja
Linus Bergman - foto
Marian Brisman - textilkonst
Roland Bromander -Bi o Trä Härja
Gun Casselby - lappteknik och tomtar
Angelika Hagman - pärlteknik
Anders Ljungberg - Dimbo potatis
Ann-Katrin Wiklund - sömnad
Övrigt: Servering med kaffe och hembakt, 
hemgjord soppa
Tillgängligt: Goda parkeringsmöjligheter och bra ljus 
på kvällen

131. Idrottshistoriska Museet
Idrottshallen, Stallängsvägen 4
Tidaholms idrott i dåtid, nutid och framtid. 
Idrottsmaterial, fotografier, prissamlingar mm
Öppet: fre kl. 18-22, lör kl. 14-22, sön kl. 11-14

Akrobatik & balanskonst
på Brukets Industriområde
Simon Jalnefur Lööf med cirkus som 16-åring. 
Hans pappa lärde då upp honom som eldfakir 
som han sen dess haft en brinnande passion 
för. När det var dags för gymnasiet valde Simon 
att flytta till Stockholm han gick Cirkus Cirkörs 
nycirkuslinje. Där fick han lära sig allt möjligt 
som akrobatik, jonglering, handstående - you 
name it. Han fick även lära sig om publikkon-
takt och improvisation i alla lägen. Känslan av 
att kunna förgylla någons dag genom att få 
dem att skratta eller flämta till när man uppträ-
der är fantastisk säger Simon. Detta gör att han 
vill fortsätta med artistyrken så länge han kan.

plats. Hon tycker att det är spännande att se om förståelsen av verken blir annor-
lunda med besökare som kan orientera sig i området. ”Jag gissar att det blir som 
när man läser en karta över en plats som man är bekant med, att man kan peka 
på en specifik punkt och berätta om den” säger Magdalena.

Under Konstnatten kommer Magdalena själv att finnas på plats för att visa sina 
verk och svara på frågor och förhoppningsvis kommer även några helt nya verk att 
premiärvisas.

Magdalena Nilsson 
återvänder till 
Kungslena
Nästan tio konstnärer samsas under samma tak på 
Kungslena Kungsgård. Besökaren kan ta del av allt 
från tovade vantar och honung till akvareller och 
skulpturer. För konstnären Magdalena Nilsson är 
utställningen också ett återvändande till barndomen 
och landskapet som präglat många av hennes verk 
de senaste åren. Hon ser fram emot att få visa sin 
konst i Västergötland och det känns speciellt att få 
göra det just i Kungslena. 

Kungslena Kungsgård bjuder på en helhetsupple-
velse under Konstnatten. Med öppen servering, 
möjlighet att köpa närproducerat i form av honung, 
saft och sylt samt en stor bredd i olika konstnärskap 
kan besökaren stanna länge på den anrika platsen 
nära kyrkan.

Magdalena Nilsson är uppvuxen i Kungslena men 
flyttade till Stockholm för studier i slutet av 1900-ta-

let. Hennes aktiva konstnärskap har alltså främst utö-
vats i Stockholmsområdet även om hennes verk finns 
på flera platser, exempelvis på Nya Raketgymnasiet 
i Kiruna. Magdalena, som främst arbetat med gjutet 
porslin men även med tusch, sten och brons, har 
ofta låtit lanskapet runt Kungslena få en plats i sina 
verk. Bland annat har hon utgått från den topografis-
ka kartan som hon beskriver som klinisk och gör det 
möjligt att skala bort det som är personligt. När hon 
arbetar omger hon sig gärna med bilder, ofta bilder 
på sin släkt, bilder som inte kom med i familje-
albumen.
Konsten och att närma sig barndomshemmet genom 
den har under de senaste åren blivit alltmer som 
en sorgeprocess. Hennes verk blir ett uttryck för att 
släppa taget om hembygden och gå vidare in i något 
nytt. Magdalena är glad över att komma tillbaka och 
tycker att det är fint att kunna ta den topografiska 
beskrivningen av Kungslena tillbaka till dess fysiska 
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Liveshow
Fredag kl. 20
Lördag kl. 18 & 22

Magdalena Nilsson

Konstnärlig topografisk beskrivning av Kungslena

Simon Jalnefur Lööf 
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Lindas favoritvikning är köksboken, där vikningen 
skapar ordet kök. Den boken har hon klätt in 
i passande papper. Annars brukar Linda inte 
”pimpa” sina böcker utan tycker bäst om när 
originalpärmen får synas, vilket är en smaksak.

Workshops på Konstnatten
Under Konstnatten kommer Linda ställa ut och 
sälja sin bokkonst på Kulturskolan i Tidaholm. 
Där kommer man även kunna prova på att 
vika egna böcker med Lindas hjälp. Det blir 
workshops vid angivna tider där man får hjälp 
med att komma igång. Då tiden är begränsad får 
man sen ta med boken och fortsätta hemma. 

På Kulturskolan kommer man även kunna prova 
på att göra pärlplattskonst. Therese Söderbratt 
finns på plats för att hålla workshops, ställa ut 
och sälja sin fascinerande pärlade konst.

Bokvikning: fre kl. 19, lör kl. 16, 18 och 20
Lär dig grunderna i bokvikskonst och påbörja ett 
konstverk för 50 kr.
Pärlplattor: fre kl. 18, lör 15, 17 och 19
Lär dig pärla efter mönster och ta med ditt 
konstverk hem för 50 kr. 

Bokkonst
Vi träffar Linda Fågelberg i hennes lägenhet i 
Tidaholm. En lägenhet som ganska snart avslöjar 
att det är en kreativ och pysslig människa som 
bor där. I Lindas bokhylla står många böcker, 
men inte prydligt med ryggarna utåt som i 
de flesta andra bokhyllor. Böckerna står lätt 
öppnade med sidorna utåt där sidorna i de olika 
böckerna utgör olika gestaltningar. Vi kan se en 
Musse Pigg, ett hjärta, ett dansande par och 
mycket, mycket mer. 

Istället för blomma
Linda säger att det vi ser är en bråkdel av alla 
de böcker hon vikt. Bokvikningen är något hon 
mer än gärna ägnar sig åt. Det har också blivit 
ett sätt att koppla av på. De flesta böcker Linda 
viker ger hon bort. Det är en rolig sak att ge 
bort. Istället för en blomma kommer Linda med 
en bok. Det finns en passande vikning för alla 
tillfällen. Många vikningar hon gör är även be-
ställningar där någon önskat ett specifikt motiv 
eller hittat ett eget mönster. 

Precision 
Vi tittar närmare på böckerna och ser att 
sidorna är vikta på ett sätt som ger känslan 
av en präglad bild. Ett precisionsarbete som 
kräver tålamod och noggrannhet. Böckerna viks 
efter givna mönster som finns att köpa eller att 
hämta på nätet. Många av mönstren får Linda 
från vänner som känner till hennes intresse. 
På mönsterbeskrivningen anges vilken tjocklek 
boken ska ha, där det är antal blad som räknas 
och inte antal sidor. Beskrivningen anger sedan 
vilken sida som ska vikas och hur många centi-
meter från varje kant vikningen ska göras.

1600 sidor
Den tjockaste boken Linda har vikt var på 1600 
sidor, alltså 800 vikningar. Ett digert arbete då 
varje sida tar ungefär 1 minut att vika. Det går 
åt många böcker. Ironiskt nog läser inte Linda 
böcker, istället lyssnar hon på ljudböcker när 
hon viker. De flesta böckerna får hon från biblio-
tekets utrensningar. 

Konstnatt 2016 
Annebergs Bränneri 
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Swap meet&
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BILUTSTÄLLNING

MODEVISNING

DANSUPPVISNING

CHEERLEADING

JEEPKÖRNING

TIVOLI

CHRISTOFER  

LEE WILLHANS 
den kände motorjournalisten 

är på plats och pratar bilar

Varmt välkommen!

Cruising
På norra europas 

längsta “strög” 18-00.

Underbar fika på 
Husets Bageri
Redan på gatan utanför före detta församlings-
hemmet i Torbjörntorp är doften av nybakat 
bröd nästan outhärdligt lockande! Man vet hur 
det kommer att smaka innan man ens har tagit 
den första tuggan. Den fortfarande varma sur-
degsbullen med smör och ost kommer nästan 
att smälta i munnen. Det är vad som väntar 
besökaren hos Husets bageri på Konstnatten.

Inramningen i det gamla församlingshemmet är 
hemtrevlig och välkomnande. Som alltid är fika-
brödet från Husets bageri av klassiskt snitt men 
bakat på lokala råvaror och med sällan skådad 
kärlek. Allt bröd, från ljust till grovt, är gjort av 
surdeg, bullar och kakor bakade på riktigt smör 
eller olja från Kinnekulle och paradbakelsen 
Budapest är toppad med blåbär från Hökensås.

Det är underbart med blandningen av förutsäg-
bart och oförutsägbart när Husets bageri öpp-
nar upp för allmänheten och blir en mötesplats 
på Konstnatten. Magnus Gärdling och Karin 
Almqvist vågar förnya och bjuda in nya konstnä-
rer. ”Det är viktigt att folk ser att vi inte stannar 
upp”, säger Magnus. 

Maeva Eickhoff, en fotograferande gymnasie-
tjej, från Skövde har varit med på Konstnatten 
tidigare och hennes studiobyggda bilder, där 
hon på plats tar bilder på de besökare som 
önskar och printar direkt, gjorde succé redan 
förra året.

Om Maeva är en duktig 
lokal fotograf kommer 
den andra utställande 
fotografen betydligt 
längre ifrån. Pete 
Hopkins verkar vanligvis 
som modefotograf i 

San Fransisco med stads- och modebilder som 
specialitet. Veckan före Konstnatten deltar han 
i Paris Fashion Week. En förhoppning är att 
Pete ska kunna knyta kontakter med blivande 
modeller under Konstnatten. För den som vill 
boka tid för en casting kommer han att finnas 
i området några dagar. För den som önskar 
komma i kontakt med Pete kan man läsa mer på 
www.petefhopkins.com.

Sedan 2015 arbetar vi aktivt med Ung Ekonomi på skolor i 
Skaraborg. 

Vi har hittills träffat lite fler än 1000 elever som vi hjälpt 
med fortbildningen i privatekonomi. 

Vi som lokalbank vill ta vårt ansvar 
som samhällsaktör för att få 
samhället att växa.

Swedbank är ett samhällsengangemang  
som blev en bank

Swedbank
Falköping

Konstnatten 2016

Den tredje utsällaren är Ann Kroon som flyttade  
från Falköping på 1980-talet och sedan dess har 
bott i Stockholm och på olika platser i Latiname-
rika. Ann arbetar med mönsterdesign och ver-
ken som ställs ut på Konstnatten är inspirerade 
av motiv från gamla stadskvarter i Colombia och 
Nicaragua. Den som vill se mer av hennes verk 
kan besöka hemsidan www.kroonskollektion.se. 
Magnus och Karin är blygsamma trots att de har 
flera produkter som fått stor spridning i Sverige. 
Inte minst Sveriges enda kravcertifierade kex 
som bland annat säljs på saluhallen på NK i 
Stockholm. Deras målsättning inför Konstnatten 
är dock tydlig. ”Du ska komma till en utställning 
och träffa de som ställer ut, det ska inte vara 
anonymt utan hemtrevligt”, slår Karin fast.
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Noggranna vikningar skapar fantasifulla konstverk

Fokuserad Linda mitt i en vikning

Pete F. Hopkins
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Plats att mötas
Hellidens Trädgårdar är en plats dit alla är 
välkomna. Gammal som ung oavsett ursprung 
och bakgrund. Här får folk vara folk säger 
Malin. Trädgården är öppen 24 timmar om 
dygnet och är tänkt som en plats dit man 
kommer för att prata och umgås. 

Samarbete
Närheten till skola, förskola och folkhögskola 
ger utmärkta förutsättningar för samarbete 
och påverkan. Påverkan i form av ”smyglära”. 
Barnens egen nyfikenhet är den viktigaste 
ingrediensen i verksamhetens lärande. 

Hellidens trädgårdar ligger alldeles intill 
Hökensåsskolan där ett samarbete finns med 
skolans fritidshem. Varje avdelning har sin 
egen odling där de medverkar regelbundet, 
givet vid sådd och skörd. Föreningen finns där 
när fritids tid inte räcker till för det vardagliga 
arbetet med vattning och ogräsrensning. 

Hellidens 
Trädgårdar
Hellidens Trädgårdar ligger som ett inbjudande 
lugn nedanför Hellidsberget. Här finns stora 
och mindre land för odling, ett antal småhus, 
en damm med intilliggande grillplats och 
trädgårdens samlingsplats, det stora växthuset. 
Projektet har nu pågått i ett år och det som 
började som en idé om ökad medvetehet och 
kunskap kring odling har vuxit till något mycket 
större, något mycket mer. 

Verksamhetsansvarig Malin Johansson bjuder 
in oss i trädgårdens växthus. Hon berättar att 
Jonas Ringqvist och Christina Lundström 
startade det hela som en förstudie med hjälp 
av leadermedel. Idag är Hellidens Trädgårdar 
en idéell intresseförening med två heltids-
anställda och flera personer i pågående projekt. 

Nytt för i år är även ett tätare samarbete 
med parkenheten på Tidaholms kommun där 
Hellidens trädgårdar kommer att ombesörja 
skötseln av kryddträdgården på Turbinhusön 
samt skötseln av slottsparken som angränsar 
till trädgården. 

Odling i fokus
Föreningens fokus ligger på odling där odling 
även innebär social samverkan, lärande och 
gemenskap. Hellidens Trädgårdar finns till för 
alla och man svarar gärna på frågor om allt 
från gödsel till skörd. I trädgården premierar 
man mångfald i både odling och samverkan. 
I odlingen tänker man ”out side the box”. Alla 
vet hur tomater, paprika och blomkål ser ut… 
Hellidens Trädgårdar odlar gula tomater, vit 
paprika och rosa blomkål! ”Det som är vackert 
är gott” säger Malin. 

Hellidens trädgårdar levererar grönsaker till 
Hellidens Folkhögskola. I övrigt har distri-
bueringen av det odlade varit sparsam. Inför 
kommande skördesäsong vill man exponera 
möjligheten att köpa färska, närodlade, 
obesprutade grönsaker mer. Tanken är att 
skapa ett självbetjäningssystem dit alla är 
välkomna att handla grönsaker. 

Inspiration
Hellidens trädgårdar är som sagt en intresse-
förening dit alla är välkomna att bli medlem. 
Föreningen vill inspirera i odlingen och håller 
workshops och kurser varje månad. Träffarna 
kan bestå av redskapsvård, kransbindning eller 
bara trädgårdsfika med inspirerande tips.

Under Konstnatten fokuserar man på inspira-
tion, nyfikenhet och skapande för alla åldrar. 
Här ska man få möjlighet att använda sina 
händer vid sitt besök. Bl.a. finns möjligheten 
att skapa sin egen konst i växthuset och vid 
grillplatsen kan man grilla sin egen korv.  

Himmelsk falafel på 
Bergaknuten
Det blir favorit i repris på Bergaknuten under Konstnatten. Då gjorde 
Hanaa’s Catering succé med sin himmelska falafel. 10 kg kikärtor 
hade inhandlats och varenda ärta tillagades för att sedan ätas av 
nöjda besökare. Hanaa Elchiekh kommer från Syrien och så även 
receptet, det är Hanaas eget familjerecept. Hon förklarar att varje 
område i Syrien har sin egen typ av falafel.

Falafeln serveras i rykande färskt bröd som bakas efter hand av 
Hanaas man. I brödet läggs även grönsaker och en sås gjord på 
tahini, yoghurt och citron. Till detta serveras den speciella drycken 
ayran, en blandning av yoghurt, vatten och salt. Låter det konstigt? 
Men mycket gott till denna rätt!

Under Konstnatten sköter Hanaa matlagningen. Serveringen sköter 
släkt och vänner som fyller Lillstugan på Bergaknuten med skratt 
och god stämning. Stugan är en charmig timmerstuga från 1800-
talet, smakfullt renoverad med känsla för detaljer. 

Den förtjänst falafeln inbringar går till välgörenhet, närmare 
bestämt till behövande, ensamstående kvinnor i Syrien, som saknar 
säkerhetsnät och försörjning.
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Sameer 
vill leva på sin konst
Sameer Shahzad kom till Sverige i november 
2015. Han flydde från Afghanistan då han och 
hans familj blev hotad på grund av de bilder 
han målade. I Afghanistan är det inte möjligt 
att som konstnär uttrycka sig fritt. Han bor på 
en flyktingförläggning och går i gymnasiets 
estetiska program. Nu är Sameer 17 år och klar 
över vad han vill göra i livet. 

Några bilder han målade i Afghanistan har han 
inte fått med sig men bilder finns i hans mobil-
telefon. När han kom till Sverige målade han 
ett porträtt av sin mor som han såg henne sista 
gången innan han flydde. Han har en ambition 

och han lägger ner mycket jobb på att lära sig 
de olika teknikerna och till sin hjälp använder 
han Youtube för där se hur andra konstnärer 
gör. Problemet för honom är att 
han inte har ekonomi 
till att köpa färger 
eller papper. Det blir 
ändå bilder med det 
han kan skaffa. 

Sameer är en natur-
begåvning. Endast 17 år 
gamal har han möjlig-
heterna framför sig. Med 
lite sponsring får han nu 
bättre möjligheter att måla 
och vi får se hans bilder på 
Kurorten Mösseberg på 
Konstnatten i september. 

Sameer målade minnesbildenn av 

sin mor sista gången han såg henne Sameer testar olika tekniker. Bilden är 
uppbyggd med punkter i tusch.

Praktfulla odlingar vid Hellidens Trädgårdar

Nyfikna förskolebarn på besök

16

Hanaa framför lillstugan Hanaas fantastiska falafel
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Med korta stopp och välsmakande mat på 
märkliga platser avverkades snabbt många mil, 
men i New Orleans stannade sällskapet i flera 
dagar. Här serverades även musik till maten. 
Puttes ögon lyser när han berättar om Bourbon 
Street. Det var musik överallt, främst jazz och 
blues. På smågator och i prång provades olika 
rätter, ofta var det rökt kött eller cajunmat. 
Även om stämningen på turiststråken var 
häftig var det inte där den mest spännande 
maten fanns. Det gällde att ha ögonen med sig. 
Om man såg rök på en bakgata kanske det var 
en oväntad kulinarisk upplevelse som väntade. 
Och det var det ofta.

Upplevelsen av den lokala kulturen blir såklart 
också präglad av vad som hänt i närtid. Besöket 
i de fattiga områdena i New Orleans har uppen-
barligen gjort intryck på Putte. Spåren och 
skadorna efter Orkanen Katrina var påtagliga. 
Putte är noga med att många områden som 
beskrivs som farliga i media inte alls verkade 
vara det. ”Det är samma sak överallt, ett fåtal 
bråkar, men nästan alla människor vill andra 
väl”, säger Putte.

Minnesvärt men svårt i Sverige
På en bakgata stötte de på en man som stod 
vid ett gammalt oljefat och rökte 300 kg 
revben. Det var en plats som väldigt sällan 
besöktes av turister och mannen tyckte att det 
var roligt att få berätta om sin verksamhet för 
de svenska gästerna. Putte berättar att de som 
gör den här maten på bakgator och i småbyar 
ofta är fattiga svarta. Han är imponerad av 
yrkesstoltheten och glädjen som finns hos 
kockarna och tror att det finns mycket att lära 
av dem. Hos mannen med oljefatet stannade 
sällskapet länge nog för att få hjälpa till och 
lära sig mer om rökning i oljefat utomhus. 
”Det hade varit häftigt att göra på konstnatten, 
men oljefatsrökning passar inte i det regniga 
Sverige”, säger Putte.

Smältdegel av kulturer
I ett land där så många kulturer möts uppstår 
givetvis märkliga myter. Putte lyfter gärna fram 
korsningen mellan väg 61 och väg 49. Enligt 
legenden var det där ”King of the Delta Blues” 
Robert Johnson slöt ett avtal med djävulen 
som sade att han under resten av sitt liv skulle 
ägna sig åt musik. Under Konstnatten vill man 
på Viltmat lyfta fram det positiva med USA. 
Musiken i form av blues och maten i form 
olika inspirerade rätter. Inget av det skulle ha 
funnits utan möjligheterna för personer med 
olika bakgrund att mötas. Trots fattigdomen i 
många områden finns ändå en rik kultur med 
fantastisk mat och musik.

Tydligt fokus
Redan vid avresan var fokuset tydligt. Det här 
var en resa för att lära och bli inspirerad mer 
än en semester. För att kunna hålla tempot 

uppe var disciplinen viktig. God sömn, att vara 
uppe i tid och aldrig säga nej till god mat eller 
äventyr var ledorden som gjorde resan möjlig. 
Ett äventyrligt exempel var en avstickare in i 
träskmarker där delfiner hoppade vid broarna 
ut mot kusten medan alligatorer lurade i vattnet 
längre in i landet.

Längs vägen gjorde sig även historien påmind. 
Det är oundvikligt att mat, kultur och musik 
i södra USA har präglats av de 2,5 miljoner 
människor som en gång hölls som slavar i om-
rådet.  Ett minnesvärt stopp gjordes i staden 
Apalachicolo, under kolonialtiden sydstaternas 
största hamn för bomullsexport. I området 
besöktes vad som en gång hade varit slavplan-
tager mitt inne i milsvida bomullsfält. Man kan 
tro att dessa plantager skulle vara vanliga men 
de flesta brändes i anslutning till inbördeskriget. 

Eld, mat och blues hos
Viltmat
Viltmat i Jättene utanför Falköping bjuder på 
ett brett program under Konstnatten. Eldkonst-
gruppen Illumina ger flera föreställningar, en 
trubadur spelar blues och givetvis står maten i 
fokus. I år är mat och musik inspirerade av en 
fantastisk USA-resa som även visas i en fotout-
ställning med mycket känslor.

I Jättene går invånarna man ur huse för att 
hjälpa till på Konstnatten. Några ser till att den 
fina bysmedjan från 1800-talet håller öppet 
och att besökaren kan få se det glödande kolet 
i ässjan värma det hårda järnet och göra det 
formbart. Många andra är parkeringsvakter 
och lotsar vid byns gamla festplats där Viltmat 
ställer upp sitt tält och bjuder till fest.

Eld
Oavsett väder utlovas besökaren i Jättene 
mycket eld. Eldkonstgruppen Illumina gör 
eldshower både på fredagen och lördagen. 
Showerna är spektakulära med dans, musik 
och eld. Illumina är en vida berest grupp 
från Stockholm och har tidigare deltagit med 
eldshower i bland annat Falköping.

Blues and Food route
Sedan några år är Viltmat ett givet besöksmål 
för den som är hungrig på Konstnatten. I det 
stora tentipitältet serveras mat, musik och 
dryck under Patrik ”Putte” Ekwalls ledning. 
Favoriter som kolgrillad viltburgare, älgkebab 
och helgrillat vildsvin står såklart på menyn 
men i år kommer även mat med inspiration 
från USA att serveras. Levande musik i form av 
blues bjuds som underhållning.

Varje år har Viltmat olika teman. Förra året 
visades bilder från en resa till Idaho där Putte 
jagade björn. Hur skulle den berättelsen och 
resan kunna toppas till 2016? Svaret blev att 
nästa äventyr skulle bli helt annorlunda. Putte 
med resesällskapet Susanne, Kjell och Kristina 
sökte något som låg dem varmt om hjärtat.

Det resulterade i en mat- och musikresa i 
USA om 500 mil på en månad. Från Key West, 
längs Mexikanska golfen till New Orleans och 
sedan tillbaka genom inlandet. Putte ler när 
han berättar att de suttit på samma restaurang 
som Hemingway och pratat med jägare och 
fiskare. Under hela resan genom flera delstater 
togs fotografier. Ett urval av de bästa bilderna 
kommer att ställas ut under Konstnatten.

"TÄNDER VI ELD PÅ HELA BYN"
Med eldkonstnärerna 

Illumina
30 sep - 2 okt

* Livemusik i kåtan
* Bild & film collage ifrån
    blues & food route USA
* Mat och fullständiga 
   rättigheter

Detta år 22 22

Bourbone Street New Orleans ”Louisiana”.  Musik överallt, plötsligt kan en dam på 80 år helt plötsligt börja dansa på gatan 
och ett 20-30 tal andra börja spontandansa, eller så kommer ett bröllopskortege. En stad fylld med sång, dans och glädje.

Putte på Ole Rudy´s BAR-B-QUE I Alabama.

Eldshow med Eldkonstgruppen Illumina lördag kl. 21 och 23
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SKÖRDEFEST 

   
RUNT 

SJÖN ÖSTEN 
24 – 25 SEP 
 Öppettider: 
 24.9 Kl 11 - 21 

25.9 Kl  11 - 17  
FÅGELSJÖ I KULTURBYGD 

 
www.upplevskovde.se 

Utgrävningar i 

Karleby
Mat och kultur på Falbygden är inget nytt 
fenomen. Spåren efter människorna som levt 
och dött i trakterna omkring Mösseberg och 
Ålleberg sedan stenåldern och framåt är 
fortfarande påtagliga. Inne i Falköping väjer 
vägarna för gånggrifter med över 5300 år på 
nacken. Det är i princip unikt. För de som bor 
i Falköping är det däremot vardag och väldigt 
få tycks idag ens notera att man dagligen 
passerar fler gånggrifter än de flesta svenskar 
gör under en livstid. Men vilka var då de sten-
åldersmänniskor som byggde gånggrifterna? 
Vilka var den tidens Falbygdens mejeri, Mösse-
bergbagaren eller Wardins gårdsprodukter?

På Falbygden finns ca 260 bevarade gång-
grifter, eller megalitgravar, vilket utgör nästan 
75 procent av antalet bevarade gånggrifter i 
Sverige. De är en del av en stenålderskultur 
som verkar sträcka sig genom hela Europa 
med Falbygden som sin nordligaste utpost. De 
stenbumlingar som vi ser idag kan tyckas im-
ponerande men det vi ser är bara ruiner av hur 
monumenten ursprungligen såg ut. Mellan-
rummen mellan stenarna har varit tätade och 
en stor, rund jordhög har täckt hela konstruk-
tionen. Själva konstruktionen består av en gång 
(på Falbygden oftast vänd åt öster) genom 
man hukande eller krypande kunde nå själva 
gravkammaren där man förmodligen kunde 
stå, åtminstone nästan, upprätt. Längs sidorna 
i gravkammaren stod resta kalkstenshällar som 
bildade nischer i vilka de döda placerades.
I en gånggrift kunde många människor begravas. 
Sannolikt begravdes man sittande på huk med 

knäna uppdragna mot hakan, en teori är att 
ett skinn eller liknande lindats kring kroppen 
för att hålla ihop den. Eftersom det förefaller 
ha varit ett torrt eller jordkällarliknande klimat 
inne i gånggriften är det möjligt att kropparna 
blev mer eller mindre mumifierade. Kanske 
spelade gånggrifterna en roll i de religiösa 
föreställningar som fanns under stenåldern. 
Vilka gudar, väsen eller förfäder som man 
trodde på är dock omöjligt att veta.
Men vilka var då människorna som byggde 
gånggrifterna? Hur levde de sina liv och hur 
såg den bondekultur ut som möjliggjorde 
att flera hundra stora stenmonument kunde 
byggas?

Nya utgrävningar
Sedan flera år pågår utgrävningen av en 
stenåldersboplats vid Logården i Karleby öster 
om Falköping. Bara några hundra meter från 
undersökningsytan ligger flera gånggrifter på 
rad. Sannolikt är det människorna som byggde 
gånggrifterna som bodde i husen och lagade 
mat vid härdarna som arkeologerna nu centi-
meter för centimeter frilägger och försöker 
tolka.

Utgrävningarna utförs av studenter och 
forskare från Göteborgs universitet och inom 
projektet hoppas man kunna besvara frågor 
om jordbrukets karaktär, hur boplatsen såg ut 
och var organiserad och om det är möjligt att 
utläsa något om var djur och människor kom 
ifrån.

Analyser av fynden från Karleby har gett ny 
information till forskarna, exempelvis pekar 
mätningar som gjorts av spannmål på att 

gödsel kan ha använts vilket skulle förändra 
bilden av de tidiga jordbrukarna och visar i så 
fall på ett betydligt mer avancerat jordbruk än 
man trott. En annan spännande upptäckt är 
runda hus med en diameter om ca tio meter. 
Tidigare fynd av hus från bondestenåldern har 
främst gjorts i Skåne, där husen förefaller ha 
varit rektangulära och väldigt stora. Om husen 
i Karleby istället var runda kan det förändra 
bilden av hur boplatsen såg ut och hur de 
tidiga bönderna levde. ”Analyser visar att ca 25 
procent av alla människor och 50 procent av 
alla djur har växt upp någon annanstans än där 
de påträffas”, säger Tony Axelsson, arkeolog vid 
Göteborgs universitet.

Utgrävningarna pågår och varje år läggs nya 
pusselbitar till den fantastiska gåta som mega-
litkulturen på Falbygden utgör.

Mat och kultur
Att stenåldersmänniskorna brydde sig om hur 
olika saker var utformade vet vi. Tusentals fynd 
av identiskt utformade yxor av flinta och andra 
bergater, de återkommande formerna på 
gånggrifterna och likartad dekor och utform-
ning av keramik visar att man kunde konsten 
att skapa det man ville och att det var viktigt 
att olika föremål såg ut på olika sätt. Kanske 
skulle vi kunna kalla det konst även om de som 
förfärdigade verken sannolikt inte hade makt 
över hur motiven skulle se ut eller vad som 
skulle avbildas. 

Exakt hur det som tillagades kryddades och 
smakade vet vi inte men förmodligen var även 
mathållingen viktig och sönderslagen keramik 
utanför gånggrifternas mynningar visar möj-
ligen på fester, kanske till de dödas ära eller i 
samband med begravningar. Mat och kultur 
har varit viktigt på Falbygden i åtminstone 
5300 år. Sannolikt så länge människor har 
funnits i området. Då får vi lägga till ytterligare 
5000 år.

Från Logårdens gånggrift ser man även Ragvalds kulle och Klövagårdens gånggrift. I bakgrunden skymtar Karleby kyrka, det femtusen år gamla odlingslandskapet och Ålleberg.
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perfekta bilden genom ljus eller detaljer. 
Många av hans modeller lägger enormt mycket 
tid på kläder och make up. Vissa lever till 
och med hela sina liv i den tidsepok som de 
gestaltar. Från kläder och accessoarer till hus 
och bilar. Bland Bertils bilder finns allt från 
klassiska femtiotalspinupor till moderna med 
vår tids plagg och make up.

Eftersom drömmar kan se så olika ut är det 
svårt att svara på vad besökaren kan förvänta 
sig. ”Genom våra olika erfarenheter, förutsätt-
ningar och personligheter kommer vi att upp-
leva samma bild på olika vis”, säger Bertil. Han 
menar att en dröm kan gestaltas med en enda 
bild. Som exempel beskriver han en ensam 
man vid sitt nyss påbörjade bilprojekt. Lacken 
är sliten, sätena urplockade och bilens enda 
inredning är en ratt. Men tanken om mannens 
mål lyser igenom: att en varm sommarnatt 
ratta den nylackade, blänkande och underbara 
bilen genom byn.

Den som vill se mer av Bertil Lindgrens bilder 
kan titta på carlsautosalvage.com

Den första anmälda modellen är Mikael själv. 
Han kommer att få ett stort Chevaemblem på 
armen liksom andra motiv från hans tre bilar. 
Ännu är inte alla tider för tatueringar bokade 
och vem som helst kan anmäla intresse. För 
närmare information eller bokning se face-
book.com/millanstattoo eller skicka e-post till 
millanstatto@live.com. Modellen bestämmer 
själv vilket motiv hen vill ha.

Egen stil
Vanligtvis gör Millan allt från änglar till djävlar. 
I Mullsjö kan man inte vara kräsen med vilka 
motiv man vill tatuera. Men när hennes egen 
stil kommer på tal glöder det i Millans ögon. 
Hon håller på att skapa sin egen nisch med 
hudfärgade tatueringar. De ljusa tatueringarna 
är ett försök att få motiven och modellen att 
smälta samman. ”De ska vara som ett vackert 
födelsemärke och höra samman med kroppen 
de sitter på” säger Millan. Idén är briljant men 
också så udda att hon målar tavlor för att visu-
alisera sina tankar och för att framtida kunder 
ska kunna föreställa sig motiven. Även de tav-
lorna kommer att ställas ut på Motorgården.  
Under en tatueringsresa till New York tidigare i 
år möttes hon av hurrarop för sina idéer. ”Det 
var något de inte sett tidigare”, ler Millan. De 
ljusa tatueringarna tror hon främst kommer 
att beställas av personer som inte riktigt vågat 
tatuera sig tidigare.

Fotografier om drömmar
På Motorgårdens dansgolv kommer fotografen 
Bertil Lindgren att ställa ut under temat 
pinupor och bilar. Utställningen kommer bara 
att kunna ses på Konstnatten och innehåller 
både nya och gamla bilder. Modellerna är både 
från trakten men också mer långväga ifrån. 
Bertil som deltagit med utställningar på andra 
platser under tidigare Konstnätter hade egent-
ligen inte tänkt vara med i år men när Mikael 
Wigholm ringde var han inte svårövertalad. 
Möjligheten att få visa sina bilder för en ny 
publik som kanske inte är van vid den vanliga 
utställningsmiljön på museer eller ateljéer var 
oemotståndlig.

Bertil beskriver sina bilder som visualiserade 
drömmar och känslor där han utgår från ett 
motiv eller en modell och sedan skapar den 

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

Öppet · Tis, tor, sön kl. 11–16 · Ons kl. 11–19
Konstnatten | Fre 30 sep kl. 18–23 · 

Två resor
Konstutställning på Falbygdens museum

Mats Svensson, grafiker från Skövde och Abdulkareem 
Sadoon, konstnär från Göteborg, möts i en utställning om 
känslan för hembygden. Utställningen pågår 
25 september – 23 oktober. 

FALBYGDENS MUSEUM  ·  Fri entré
S:t Olofsgatan 23, Falköping  ·  falkoping.se/museet  ·  0515-88 50 50       
Öppet  |  Tis, tor, sön kl. 11–16  ·  Ons kl. 11–19

Konstnatten  |  Fre 30 sep kl. 18–23 
 Lör 1 okt kl. 14–01  ·  Sön 2 okt kl. 11–16

FALBYGDENS
KONSTFÖRENING

Knattenatta 
Skaparverkstad för alla barn på Ekehagens Forntidsby! 
Prova olika material och gör ditt eget konstverk. Tag 
med hem eller låt det ingå i utställningen. 

Alla elever från Åsarpsskolan ställer ut på temat 
Mitt forntidsdjur.

Serveringen erbjuder: 
·  Krämig svampsoppa med hembakat bröd
·  Kaffe och hembakat fika

EKEHAGENS FORNTIDSBY  ·  Fri entré
Alvared, Åsarp  ·  ekehagen.se  ·  0515-88 67 60
Konstnatten | Lör 1 okt kl. 14–01  ·  Sön 2 okt kl. 11–14 

Konst på 
Motorgården
Det blir bilar, livetatueringar, hembakade 
kakor och fotoutställning när Labbås Cruisers 
medverkar på Konstnatten för första gången. 
Motorgården i Tidaholm slår upp portarna och 
bjuder in besökarna till ett varmt vänligt och 
fantasieggande evenemang.

På Konstnatten kommer Labbås Cruisers såklart 
att visa upp föreningens bilar på parkeringen 
utanför Motorgården i Tidaholm men den 
egentliga Konstnattsupplevelsen finns inne i 
lokalen. Där kommer Marie-Helen ”Millan” 
Pettersson, att göra livetatueringar med temat 
bilar och pinupor medan fotografen Bertil 
Lindgren gör en fotoutställning med samma 
tema. Det kommer också att finnas varmt 
kaffe, hembakade kakor och korv med bröd. 
Mikael Wigholm var den som tog initiativet till 
att Labbås Cruisers skulle vara med och är dri-
vande i arrangemanget. Han berättar att det är 
roligt att prova på att delta på Konstnatten men 
att det är viktigt med kvalitet. Förhoppningen 
är att få många besökare och bra respons, kan-
ske är evenemanget början på en ny tradition. 
Mikael är överraskad över gensvaret som visats 
inför Motorgårdens medverkan, inte minst från 
kommunen och Kultur och fritid. ”Vi var de 
första som anmälde oss”, skrattar Mikael.

Raggarförening
Labbås Cruisers är Tidaholms raggarförening 
med mer än 160 medlemmar. Tillsammans 
driver de Motorgården som är en knutpunkt 
för medlemmarna och deras familjer året 
om. Lokalen, ett renoverat och mysigt inrett 
gammalt drickalager, har funnits sedan 2010 
även om Labbås Cruisers är en förening med 
betydligt äldre anor. Den gemensamma lokalen 
är ett bra sätt för medlemmarna att hålla 
ihop även om Labbås Cruisers framhåller att 
raggarkulturen generellt har en väldigt bra 
sammanhållning mellan olika föreningar och 
klubbar. ”Sammanhållningen blir en trygghet 
eftersom det är gamla bilar vi håller på med. 
När man blivit stående vid vägkanten kommer 
alltid någon och hjälper till”, säger Mikael.

Tatuering live
Millan från Mullsjö kommer att tatuera live 
under fredagen och lördagen. Temat för tatu-
eringarna kommer att vara bilar, pinupor eller 
raggarkulturen i allmänhet. Tidigare har Millan 
varit med på olika mässor och utställningar 
men hon tycker att det är något speciellt med 
att vara med på Motorgården med dess tydliga 
teman. Att tatuera inför publik är också en 
extra utmaning. 

Lunch - alla dagar 12-15
bakad potatis | veckans paj | sallader

Barnmeny
pannkakor (40:-) | lasagne

Våfflor - fredag-söndag

Glassprovning - onsdagar

Tipspromenad - tisdagar 17-19.30
Var med och bidra till ungdomsverksamheten!

ÖPPET MAJ-AUG
alla dagar
10.00-21.30

Telefon: 0515-109 86
www.cafemossebergsgarden.se

cafe@mossebergsgarden.se
Mössebergsgården i Falköping

ONS-TOR 11-20
FRE-SÖN  11-17

höstöppet

FRE 30/9  - 18-23
LÖR 1/10 - 14-01
SÖN 2/10 - 11-14

81

Caféet är öppet.

15

56 19

117

Millan, Micke och Bertil

Tatuering av Millan

Foto av Bertil Lindgren
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Glaskonstnär Bodil Magnusson 
Galleri Tinnert
Bodil Magnusson är en glaskonstnär som arbetar både med kallglas och 
gjutglas, ofta i kombination med metall och sten. Andra material hon gärna 
använder är laminatglas, blästrat glas, aluminiumtryck och plexiglas.

På gården där hon är född och uppvuxen har hon sin ateljé. Gården 
ligger på Seby gravfält på södra Öland. Hennes konstnärliga uttryck är 
präglat av miljön bland stenyxor och stensättningar. Hon arbetar med att 
undersöka och gestalta dels sitt eget men också vårt kollektiva ursprung, 
med arketyper och myter. Nyligen har Bodil jobbat med en konstnärlig 
gestaltning för Smaragdskolan i Färjestaden. Temat har varit mänskliga 
rättigheter och civilkurage.

Ofta inspireras hon av poesi – och glas är ju ett poetiskt material i sig. 
Ibland tillför hon egna poem i sina utställningar och trycker dem på glas 

foto: Rita Michelsson

 

 
 

 
Med Parad 

2016 
 

SÖNDAGEN DEN 4/12 
Kl. 13:00-16:30 

 
Programpunkter mm finns på vår hemsida: 

WWW.FLOBYMARKNAD.SE 
 

Vill du medverka i vår marknad eller parad? 
Kontakta oss på kontoret@flobymarknad.se  

eller 0763-54 32 58 
 

Arrangör: Floby Marknadsförening 

v e r n i s s a g e
lör 24/9 10-14

Trädgårdsg.32 Falköping
www.gallerisandstrom.com

S W E D I S H  A R T  F O R C E
- AVANTGARDE -

P-A SANDSTRÖM - MERCEDES MURAT - ANNELIE SANDSTRÖM
skulptur, mixed media, verre églomisé, möbelkonst

              k o n s t n a t t s h e l g e n:
fre 30/9: 10-23, lör 1/10: 10-01, sön: 2/10: 11-14

2933

10

2

eller aluminium. Svenska språkrådets 
språkpris som delas ut av kulturministern 
varje år har Bodil Magnusson skapat.

Utställningslistan är gedigen. Bland 
annat har hon ställt ut på Doktor Glas 
och Galleri Glas Ett i Stockholm. Eksjö 
Museum, Kalmar Konstmuseum, Växjö 
Konsthall, Södra Ölands Konsthall, 
Galleri Monica Strandberg i Kalmar och 
Ottenby Konstmagasin samt ett par 
gånger utomlands. Även på Sveriges 
Riksdag, flera landsting samt ett antal 
offentliga byggnader och kyrkor.

Bodil Magnusson på Galleri Tinnert 
Vernissage 24 september kl. 10-14
Utställningen pågår tom 8 oktober

Välkommen på

25 september 
kl 11- 16

Läs mer på 
lpiv.se/matfest

foto: Rita Michelsson

VÄTTERN

HJO

TIDAHOLM

ALMNÄS

VÄTTERN

HJO

TIDAHOLM

ALMNÄS

Julmarknad vid Vättern

   Hjo centrum 
   lördag 26 november 

    Almnäs - Fågelås Julmarknad
 fredag 2- söndag 4 december

Tidaholm 
lördag 3 december
 Museet
 Centrum
 Kyrkans Hus

Julmarknad 
   vid Vättern
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Göteborgsvägen 19 • FALKÖPING • Tel 0515-71 72 30

www.falbygdensosteria.se

En ostupplevelse
värd en omväg.

Ostparadiset i Falköping
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. 

BUTIK • RESTAURANG • PRESENTSHOP

10/10 
kl 10

 

Traditionsenligt öppnar vår

Julmarknad 

Dessutom: Utställning: Inga-Lill Ljung, Olja/Krita  Lördag kl 10-18 Smaksätt din ost •  kl 20  Vi provsmakar 

“gammal ost” (osten är lagrad över 20 år). – Se öppettider/program på vår webbsida.

30 sept 
1-2 okt
2016

Fredag 
Raclettekväll

i vår Restaurang
Tid: 18:30 eller 21:30 

Pris: 295 kr/person inkl ett glas 

dryck/vin/öl/alkoholfritt.

Boka bord 0515-71 72 35

OBS! Max 35 personer – först till K!

Lördag 10:00–00:00

Söndag 10:00–16:00

Ost- och 
delikatessbuffé

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

Utanför butiken

Bil-Bio :)

Fredag & lördag
Keramik
Enström & Blom visar 
drejning och kavling
Fredag 19:00/21:00/22:00
Lördag 17:00/19:00/21:00/23:00

INVIGNING!

Osterians nya

Ostkällare
– mer info i september :)
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