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Med reservation för eventuella ändringar

To 22 dec - Sö 8 Jullov på Vänersborgs museum Under 
lovet så har tomtar gömt sig i museet och väntar 
på att bli hittade. Alla som letar kan vara med i en 
utlottning av priser. Upptäck även det julpyntade 
Torpet. Läs mer och se öppettider på www.visittv.se

Ti  3 Polstjärneprisets Vinterfestival - Semifinal 
Semifinalen med åtta av Nordens mest lovande 
unga solister, utvalda av juryn under tävlingens 
första dag. Det kommer bjudas på stort artisteri 
och olidlig spänning. Vilka fyra går till finalen? 

  Förbokning rekommenderas, läs mer på 
  www.visittv.se. Folkets Hus kl 18. Missa inte att 

sedan även följa med på en busstur till finalen i 
  Göteborg med Musikföreningen den 5 januari. 
  Läs mer på www.vanersborgsmusikforening.se 
On  4 Jullovskul i Blåsutkyrkan Extra roligt under 
  lovet för dig som går i årskurs 1-6. Lek, pyssel, 

andakt och mer. Sista anmälan 14 december. 
Blåsutkyrkan kl 13-17

On  4 Animera en legofilm Vill du prova på att skapa 
en egen film med stop motion animering? Du 
kommer få göra allt från att skapa bildmanus och 
rekvisita till att filma och lägga till ljudeffekter. 

  För dig från 7 år. Begränsat antal platser. 
  Föranmälan till biblioteket@vanersborg.se. 
  Vänersborgs bibliotek kl 14-16
On  4 Polstjärneprisets Vinterfestival - Kammar-
  konsert Under konserten får du lära känna fler av 

de tävlande från Danmark, Finland, Island, Norge 
och Sverige. Fokus skiftar från att tävla mot varan-
dra till att musicera med varandra. Föranmälan 
rekommenderas. Läs mer på www.visittv.se. 

  Folkets Hus kl 18
On  4 Polstjärneprisets Vinterfestival - Orkester- 

konsert Deltagarna i Polstjärneprisets kurs bildar 
tillsammans med de tävlande Polstjärneprisets 

  Symfoniorkester. De bjuder på musik av bland 
andra Brahms, Grieg och Nielsen. Föranmälan 
rekommenderas. Läs mer på www.visittv.se. 

  Folkets Hus kl 20
Fr  6 Intention 2023 Börja året med en heldag för ditt 

välmående. Det blir bland annat en tyst meditativ 
vandring, kakaocermoni utomhus, Yinyoga, och en 
unik present att bära med dig hem. Läs mer och 
boka på Widenberg Yoga. Pågår kl 7-17

Fr  6 Hockey VHC - Boro/Vetlanda HC
  Brätte Ishall kl 16
Fr  6 Musik i Vargöns kyrka Musikgudstjänst med 

Tunhemskören och Vargöns musikkår kl 18
Ti  10 Bandy IFK Vänersborg - Broberg/Söderhamn
  Arena Vänersborg kl 19
On  11 Hockey VHC - Bäcken HC
  Brätte Ishall kl 19
Fr 13 Knattebio Filmklubben Kikaren visar film 
  för de minsta barnen mellan 2-4 år hos 
  Vänersborgs bibliotek kl 15.30
Fr 13 Duo Julia & Theo Vinnarna i biennalen Ung & 

Lovande 2021 blev Duo Julia & Theo. I sitt rep-
ertoarval strävar de efter att tänka utanför givna 
ramar och blandar gärna genrer som folkmusik, 
jazz, klassiska tongångar och modern konstmusik. 
Folkets Hus kl 19

Sö  15 Hockey VHC - Sölvesborgs IK
  Brätte Ishall kl 16
To 19 Lara Rosseel Quintet Vårens jazzprogram inleds 

med spännande besök av belgiska jazzbasisten 
och kompositören Lara Rosseel och hennes kvin-
tett. Hennes musik kan beskrivas som dansanta 
melodier med spännande rytmer baserat på etnisk 
akustisk jazz med inslag och inspiration från mer 
traditionell afrikansk musik. Folkets Hus kl 19

Sö  22 Hockey VHC - Grästorps IK
  Brätte Ishall kl 16

Ti  24 Upptaktsmöte med musikskolans elever, informa-
tion och anmälan till studiecirklar. SPF Seniorerna 
Lilla Paris. PB-huset, Vallgatan 29 kl 14

On  25 Bandy IFK Vänersborg - Hammarby Bandy
  Arena Vänersborg kl 19
Fr 27 Knattebio Filmklubben Kikaren visar film 
  för de minsta barnen mellan 2-4 år hos 
  Vänersborgs bibliotek kl 15.30
Lö  28 Vänersborgs Kommunmästerskap i Futsal 

Idrottshuset Vänersborg. Mer info presenteras på 
www.procup.se/cup/36038.htm

Sö  29 Vinterfågelmatning vid Lillåstugan Samling 
vid Lillåstugan där fågelmatningen äger rum, där 
du även får veta mer om fåglar och fågelmatning. 
Ny guidning varje halvtimme. Fågelräkning sker i 
samarbete med BirdLife. Ta gärna med egen fika. 
Pågår mellan kl 10-12.

Sö  29 Soppa på en spik! Nyskapande musikteater 
med kastrullbank, köksmagi och inslag av cirkus. 
Barnteaterföreställning för barn mellan 2-7 år med 
Anna Rynefors. Barnen får sjunga, rytmisera och 
interagera tillsammans. Vänersborgs museum 

  kl 15. Biljetter hämtas i museibutiken. 
Sö  29 Jormin Duo Bröderna Anders och Christian Jormin 

är välkända, sedan länge etablerade musiker i både 
Sverige och utomlands. Folkets Hus kl 16.30

Sö  29 Orgel i vinterkvällen Musik i 
  Vänersborgs kyrka kl 18
Ti  31 Bandy IFK Vänersborg - IFK Motala
  Arena Vänersborg kl 19

TIPS PÅ VINTERAKTIVITETER
  Skidspår Ta med skidorna och upptäck de många 

härliga skidspår som finns nära Vänersborg vid 
exempelvis Skidstugan, Dalbobergen eller Skidans 
Hus Granan. Även på Hunneberg finns bra spår 
nära Bergagården att åka på när snön har lagt sig.

  Pulkabackar Hitta nya spännande pulkabackar i 
Vänersborg denna vinter. Det finns många att välja 
mellan som exempelvis Sjövallen, vid Mariedal, Dal-
bobergen och vid sjön Eldmörjan på Hunneberg.

  Grillplatser Värm er vid den öppna elden i vinter 
samtidigt som ni grillar något gott tillsammans. 
Kommunen har en karta med kartpositioner över 
alla grillplatser i Vänersborg. Det finns också grill-
platser på bergen, exempelvis ett grillhus med tak 
på Bergagården på Hunneberg.

  Fler tips i vinter Vi på turistbyrån vill inspirera dig 
till härliga upplevelser i vinter och har därför skapat 
en Vinter-sida på vår webb. Här hittar du info om 
skidspår, skridskoåkning, vinterbad, pulkabackar 
och mycket mer. Besök oss på www.visittv.se

JULLOV I VÄNERSBORG
 Det är mycket roligt på gång i Vänersborg 
 under jullovet. Hitta tomtar hos Vänersborgs 

museum, pyssla, animera legofilmer, åka skrid-
skor och mycket mer. Se tips på vad ni kan 

 hitta på under jullovet på turistbyråns 
 hemsida: www.visittv.se
ISBANAN, PLANTAGET
  Isbanan i centrala Vänersborg är tillbaka och är 

bemannad måndag till söndag kl 10-19, uthyrnin-
gen av skridskor har öppet till kl 18.30. Men 

  isbanan är alltid öppen för att åka med egna 
  skridskor. Läs mer om Isbanan och vad som 
  händer där under januari på www.visittv.se 
ALLMÄNHETENS ÅKNING
 Åk skridskor i Arena Vänersborg och 
 Ishallen under januari. Se öppettider och 
 mer info på www.ungivbg.se. Behöver 
 du låna utrustning så finns Fritidsbanken 
 Vänersborg på Brättevägen 15. Mer information 

om Fritidsbanken finns på www.fritidsbanken.se

GUIDADE TURER PÅ EGEN HAND
 Kyrkogårdsvandring Besök Västra Tunhem och 

dess kyrka och kyrkogård. Här finns tolv stolpar 
placerade vid kyrkan och ute på kyrkogården med 
QR-koder på. Genom att skanna dessa koder 
kommer du direkt till pastoratets hemsida där 

 du kan läsa mer om platserna. Läs mer om 
 vandringen på www.visittv.se
DALSLANDS ALPACKA
  Besök gården Flybo strax utanför Vänersborg och 

träffa de ulliga alpackorna och besök den trev-
liga gårdsbutiken. Dalslands Alpacka arrangerar 
guidade promenader, gårdsvisningar och andra 
aktiviteter tillsammans med deras alpackor. Boka 
på tel 072-553 56 00. www.dalslandsalpacka.se

SKULPTURPARKEN, RESTAD GÅRD
 Se vackra skulpturer i närheten av Göta Älv 
 vid Restad gård. Skulpturparken visar verk av 

internationellt erkända konstnärer. Läs mer 
 om Skulpturparken samt Aktivitetsparken 
 och Kulturparken på www.visittv.se
VÄNERSBORGS FOTBOLLSKLUBB
 Bakluckeloppis på lördagar längs Edsgatan 

mellan Kungsgatan och Drottninggatan, 
 intill Plantaget. Incheckning mellan 
 kl 7.30-9. Pågår mellan kl 9-14. 
VÄNERSBORGS HOCKEY CLUB
  VHC Bingo Tisdagar kl 18.45, OBS! Inställt 3 jan. 

Lotter och fika finns att köpa på plats. Folkets Hus.
VÄNERSBORGS MUSEUM Vallgatan 17, Ö:a Plantaget
 Stig in i Sveriges äldsta museimiljö där du kan 

följa spåren av 1800-talets upptäcktsresande. 
Här finns egyptiska sarkofager, afrikanska fåglar, 
kinesiskt porslin, europeisk konst och mycket 
mer. Öppet torsdag - söndag kl 12-16

 Tel 0521-600 62 www.vanersborgsmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
  Hunneberg. Upplevelsecentrum som berättar 

om älgen, naturen på Halleberg och Hunneberg, 
fängslande kulturhistoria och kungajakt. 

‘  Inspirerande utställningar och nyttig information 
om sevärdheter och aktiviteter på bergen. 

  Öppet tis-sön kl 10-16
  Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
IDROTTSMUSEET på Idrottshuset. Upptäck Väners-

borgs rika idrottshistoria. Se lokala prissaml-
ingar från bl a storlöparen Arne Andersson, 
rallykartläsaren Arne Hertz och den olympiska 
legendaren 1912 Tor Wibom. Öppet för visning/
guidning tisdagar kl 9-12 samt 3:e torsdagen 
i varje månad kl 16-19. För ett besök utanför 
dessa tider ring 073 639 71 88 eller maila till 
lgb.vanersborg@gmail.com.

VATTENPALATSET
  Äventyrsbad med aktiviteter för såval barn som 

vuxna i centrala Vänersborg. Prova på vatten-
rutschbana, vattenpist, virvelkanal, grotta och 
mycket annat. Förbokning av tider gäller på 
helgdagar. Läs mer och boka på hemsidan.

  Tel 0521-675 50. www.vattenpalatset.com

VÄNERSBORGS KONSTHALL
 Sorg lös heten Utställning med Zsuzsanna 
 Larsson Gilice och Kristina Schmid. Zsuzanna 

arbetar processbaserat med teckning och 
 textflöden i ett pågående tyst mummel utan 

centrum. Kristina arbetar figurativt med 
 skulptur och fotografi, där utgångspunkten 
 ofta är materialen hon samlat på sig. Pågår 
 mellan 10 december - 4 februari. 
 Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15. 
 Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall
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