det händer 2022

trollhättan september
Lö

3 Västrallyt SM-final med klassiska rallysträckor med
hela Sverigeeliten på plats. Tävlingens högkvarter
är förlagd till Nils Ericsonsgymnasiet. Program				
försäljning startar 2 sep. Läs mer på www.visittv.se
To 1 Gratis sommarbio i Folkets Park Se “Världens
värsta människa” av Joachim Trier utomhus i
Folkets Park. Filmstart kl 20.30, välkommen med
		 din picknickfilt från kl 19.Läs mer på www.visittv.se
Fr 2 Yes You Can En dag fylld av träning, inspiration, föreläsningar och after workout hos Arena
Älvhögsborg mellan kl 12-20. Mässdelen är
		 öppen kl 12-17 Läs mer och boka träningspass
		 på www.arenaalvhogsborg.se
Lö 3 - Sö 4 Mathantverkssafari Under helgen håller
lokala gårdar, restauranger och andra mathantverkare öppet mellan kl 11-16. I vårt område finns
exempelvis Fristorps gård och Lundens gård. Mer
info och karta på www.visittv.se
Lö 3 Ballongfigurer Utdelning av gratis ballongfigurer
vid scenen i Etagehuset, Överby kl 11-15
Sö 4 Öppet hus - Funkykidz och Bliss Kom och dansa
loss under en förmiddag i barnens tecken hos
Arena Älvhögsborg. Se tider på www.visittv.se
Sö 4 Lilla Edet Turen Båttur längs Göta älv från Trollhättan ner till Lilla Edet och tillbaka. Avgång från
övre slussen kl 11 och åter i Trollhättan kl 15. Plats
måste förbokas via telefon till 070-634 20 45.
Sö 4 Svampens dag vid Grinnsjötorp Kom och lär
dig om svampar på Hunneberg. Svamputställning
och svampexperter på plats. Ta med dig svamp du
vill veta mer om. Grillelden brinner och kaffe finns.
Grinnsjötorp, Hunneberg kl 11-14
Ti 6 Fladdermusspaning Träffas i skymningen för att
spana efter fladdermöss. Mötesplats meddelas via
Naturskyddsföreningen Trollhättans hemsida och
Facebook. Datum beroende på väder.Start kl 20.30
On 7 Klassjoggen 2022 Lopp för barn från årskurs 4-9
som går på en 2,4 km lång bana runt Spikön.
		 Start och mål på torget. Från kl 9.30. Mer
		 information och starttider på www.klassjoggen.se
On 7 Avslutning slussträffarna på parkeringen Träffen
Båberg/Mio möbler. Träffen Båberg och Träffen
Gatukök har öppet. Pågår kl 16.30-21
To 8 Berättarstund på Sylte med djurtema och
skapande. För barn 4-5 år. Föranmälan till 0520497673 eller via epost. Sylte bibliotek kl 9.30
To 8 Handarbetsträff Handarbeta tillsammans på
biblioteket. Biblioteket står inte för något material
men bjuder på kaffe/te. Stadsbiblioteket kl 11.30
To 8 Syltes bokklubb Tillsammans läser vi böcker, fikar
och gör något annat kul. Start 8 sep, flera träffar
under hösten.För dig 9-12 år. Föranmälan till 052049 76 43 eller via epost. Syltes bibliotek kl 15-16
Fr 9 - Lö 10 Smaka på Trollhättan Mat- och Restaurangfestival på Drottningtorget. En helg fylld med god
mat, spännande tävlingar, intervjuer, livemusik,
cookalongs och mycket mer. Festivalområdet har
öppet på fredag mellan kl 11.30-22 och på lördag
mellan kl 11-22 Läs mer och förköp biljetter till
festivalområdet på www.smakapatrollhattan.se
Lö 10 Sjuntorpsdagen Roliga aktiviteter på skolgården
och vid Kyrkans hus i Sjuntorp. Det blir bland annat
boule, fotoutställning, försäljning, musik och
		 ponnyridning mellan kl 10-13. Info www.visittv.se
Sö 11 Lilla McDonaldsspelen En tävling för de yngre
friidrottarna där fokus ligger på att i första hand
		 ha kul och i andra hand det egna resultatet.
		 Edsborgs IP. Läs mer och anmälan på www.tfik.se
Sö 11 Barnloppis Friluftsfrämjandet Trollhättan välkomnar in till Barnloppis vid Friluftsgården i Öresjö
mellan kl 10-14. Info och anmälan www.visittv.se
Sö 11 Mulles Minilopp Loppet är cirka 800 meter långt
och är för barn runt 5-7 år. Start vid motionsspåret
vid Friluftsgården i Öresjö kl 11. Det blir också tipspromenad för vuxna och barn. Servering öppen till
kl 14. Info Friluftsfrämjandet Trollhättans hemsida.

Må 12 Högläsning med afternoon tea En trivsam stund
på Stadsbiblioteket kl 14-15. Föranmälan krävs till
0520-497650 eller via epost till biblioteket.
Ti 13 Vandring på Hunneberg Följ med Naturskyddsföreningen Trollhättan på en ca 8 km lång
vandring. Stopp vi en grillstad så ta med det du vill
grilla. Samling parkeringen vid Prästeklev kl 11
Ti 13 Eftersnack valet 2022 Fredrik Sjögren kommenterar valresultatet i riksdagsvalet. Högskolan Väst
samt online. Info och anmälan på Folkuniversitetet
Trollhättans hemsida. Start kl 16.30
Ti 13 Sovietunionens återuppståndelse och kriget
i Ukraina Föreläsning av Kristian Gerner som tar
upp utvecklingen av kriget mellan Ukraina och
Ryssland och Vladimir Putin i jämförelse med tidigare härskare. Parkhallen, Folkets Park kl 19
On 14 Bok och bebis Läs en novell till varje träff och möt
andra föräldralediga och samtala om vad ni läst.
Föräldralediga och barn mellan 0-1 år. Stadsbiblioteket kl 11.Föranmälan 0520-497650 eller epost
On 14 Aktieträff med ASSA ABLOY och Norberg &
Partner Aktiespararna Trollhättan välkomnar till
träff hos Folkets Hus Kulturhuset kl 18.30
To 15 - Lö 17 Äventyret Cornelis Musikteaterföreställning där du följer med på en resa i Cornelis värld.
Tre föreställningar på torsdag, fredag och lördag
		 kl 19. Folkets Hus Kulturhuset
Lö 17 - Sö 18 Älvkultur 2022 Besök konstnärer och
		 konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder
i Göta Älvdalen. Samlingsutställning i Handkrafts
galleri med start 16 sep kl 18.30-20.30 och pågår
till den 20 oktober. Läs mer på www.visittv.se
Lö 17 Slow Fashion med fokus på textilfärg Kom
och skapa dig en personlig tygkasse eller skriv ditt
budskap på en gammal t-shirt. N3 kl 11-14
Lö 17 Soppteater-Svenska pärlor på ett Norskt snöre
Eileen H. Lind hyllar fem av våra största kvinnliga
och mest folkkära artister genom tiderna. Här får
ni höra dessa kvinnors berättelser och lyssna på de
låtar vi känner igen. Folkets Hus Kulturhuset kl 12
Sö 18 Natursnokarna Vi undersöker småkrypens värld.
Kläder efter väder och ta gärna med egen fika.
Samling vid Slätthult kl 11. Pågår till kl 13
Sö 18 Något gammalt, något nytt... Med Victoria
Karlsson och Hanna Carlsson som bjuder på en
blandning av vacker, mäktig, rolig, vemodig och
sprudlande musik. Konsthallen Trollhättan kl 16
Ti 20 “Grillad fisk” - en kammarmusikkonsert Dynamik, dramatik, tonsatt poesi, jazz, improvisation
och infall med sång och kontrabas med Helena Ek
och Peter Janson. Föranmälan 0520-497650 eller
bibliotekets hemsida. Stadsbiblioteket kl 18
On 21 Onsdagshäng Kom till Stadsbiblioteket där vi
tipsar varandra om böcker, spelar spel, pysslar,
skriver, gör film och annat kul. För dig ca 7-12 år.
Biblioteket bjuder på fika. Pågår mellan kl 16-18
To 22 Tummetott Sång och ramsor med Fia Löwenmark
för barn 0-5 år och deras vuxna. Föramälan till
0520-497673 eller via epost. Sylte bibliotek kl 10
To 22 Tummetott Sång och ramsor med Fia Löwenmark
för barn 0-5 år och deras vuxna. Föramälan till
0520-497650 eller via epost. Stadsbiblioteket kl 14
Lö 24 Hon vars hjärta var som mitt En musikalisk
kärlekshistoria av författaren Göran Greider om
Dan Anderssons och Märta Larssons kärlekshistoria
som omöjliggjordes av klass, religion och geografi.
Folkets Hus Kulturhuset kl 19.30
Må 26 Ungdomsbokklubb Bokklubb för dig som är 13+.
På svenska och engelska. Föränmälan via epost
eller 0520-49 76 73. Sylte bibliotek kl 15.30
Må 26 Bokcirkel på Stadsbiblioteket med samtal om
boken “En stund är vi vackra på jorden” av Ocean
Vuong och fikar. Föranmälan till 0520-49 76 50
eller på hemsidan. Pågår kl 17-18
Må 26 Buggkursstart Hos Träffen Båberg. Grundkurs
start kl 18.30 och Fortsättningskurs kl 20.
		 Läs mer på www.traffenbaberg.se

Ti 27 Klassiska kompositörer - Franz Liszt Rolf Elamsson håller föredrag och spelar musik, denna gång
om Franz Liszt. Stadsbiblioteket kl 13
Ti 27 Aktiequiz 9 bord med lag på 4-6 personer.
Anmälan senast 20 sep kl 22 via hemsidan eller på
telefon till 0730 87 12 07. Info på Aktiespararna
Trollhättans hemsida. Bishops Arms kl 19
On 28 Bok och bebis Läs en novell till varje träff och möt
andra föräldralediga och samtala om vad ni läst.
Föräldralediga och barn mellan 0-1 år. Stadsbiblioteket kl 11.Föranmälan 0520-497650 eller epost
On 28 Prova på släktforskning Kom igång med din
släktforskning. Stadsbiblioteket, drop in kl 16-19
On 28 Bandy Gripen - Frillesås BK.
		 Slättbergshallen kl 19.30
To 29 - Lö 1 okt Trolldagar Blandade aktiviteter och
loppis i centrum. Mer info och tider presenteras på
City Trollhättans Facebook och på www.visittv.se
To 29 Sagodans på Sylte Kan man dansa en bok? Kom
med och testa på Sylte bibliotek kl 9. Passar barn
2-4 år. Föranmälan: 0520-49 76 73 eller via epost
To 29 Al Pitcher - My Happy Place Ny föreställning
		 där Al fortfarande kämpar med att förstå sig på de
svenska traditionerna och precis som vi letar han
efter lyckan. Folkets Hus Kulturhuset kl 19

aktiviteter/besöksmål
HÖLJEBACKA BRANDMUSEUM
		
Öppet tisdag 6 sep kl 12-20. Entré.
		 Läs mer på www.holjebacka.se
INNOVATUM SCIENCE CENTER Öppet tis kl 11-14
		 och ons-sön kl 11-16. Tel 0520-28 94 00.
www.innovatumsciencecenter.se
SAAB CAR MUSEUM Öppet tisdag-söndag kl 11-16
Tel 0520-28 94 40. www.saabcarmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
		 Hunneberg. Se aktuella öppettider på hemsidan.
		 Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
TROLLHÄTTANS STADSBIBLIOTEK
		
Läsmys på bibblan Lyssna på en spännade
berättelse och spela ett spel kopplat till det ni
hört. För dig 3 år och uppåt. Tisdagar kl 15.30
samt fredagar från 9/9 kl 15 under september.
		
Läsmys på lördagar Info se “Läsmys på bibblan”. 10 och 17 september kl 11 samt kl 14

utställningar
KONSTHALLEN
Öppen Salong 2022 Årets tema är “Yttre och
inre landskap”. Inlämning sker under hela perioden. Pågår mellan 13 augusti - 11 september.
Stina Stigell visar skulpturer hos konsthallen.
Stina är intresserad av de små beståndsdelarna,
det vardagliga och det kanske förbisedda.
Utställningen pågår mellan 24 sep-13 nov.
Öppet tis-sön kl 11-16, extra öppet ons kl 11-19.
Tel 0520-49 64 53 trollhattan.se/konsthallen
GALLERI GUSTAFSSON
Karin Holmström Konst i Karins egen stil
som hon kallar figurativt abstrakt.
Pågår mellan 9 -21 september.
Öppet tis-tor kl 16-18 och lördag kl 11-14
Tel 0723-69 27 47. http://gallerigustafsson.com
ÅSAKA-BJÖRKE HEMBYGDSGÅRD
Motorcyklar och mode under 1900-talet
Höstutställning med intressanta saker att se,
för alla. Hembakt kakbuffé och kaffe finns.
Nybakt bröd från den gamla vedspisen.
Öppet söndag 18 september kl 13-16.30
HANDKRAFT
Kjell Andersson ställer ut keramik i Handkrafts
galleri mellan 20 augusti - 9 september.
Älvkultur Samlingsutställning 16 sep - 20 okt
Reguljära öppettider tis-fre kl 11-18, lör kl 10-15
Tel 42 92 42 handkrafttrollhattan.blogspot.se
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