det händer 2022

vänersborg september		
To 1 - Sö 4 Vänersborgs Kammarmusikfestival Njut
av vacker musik i Vänersborgs kyrka och i Vänerparken av fina unga nordiska stjärnartister. Det
		 blir en riktig folkfest. Läs mer och boka gratis		 biljetter på www.k-v.se
To 1 Stadsvandring Vänersborgs Söners Gille anordnar
en gratis stadsvandring med Peter Johansson. Samling vid Gågatekrysset kl 18 och avslutas en timme
senare vid Gilles hus på Kronogatan där det bjuds
på förfriskningar, underhållning och försäljning.
To 1 Utfrågning av lokala politiker om klimatet och
miljön Kom och lyssna och ställ frågor innan du
röstar. Läs mer på Naturskyddsföreningen Vänersborgs hemsida. Folkets Hus kl 18.30
Fr 2 Kings of Rock och Örjan “Hingsten” från Fjällbacka Musik med hårdrockbandet Kings of Rock
med förband Örjan “Hingsten” från Fjällbacka på
Ursand Resort & Camping. Start kl 20
Lö 3 - Sö 4 Mathantverkssafari Den årliga
mathantverkssafarin i Västgötalandet är tillbaka.
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 H2Ultra Trailrun Tävling på Hunneberg, Halleberg
och Viksängen med tävlingscentrum på
		 Bergagården, Hunneberg. 80 km Herr och Dam
samt 45 km Herr och Dam med start kl 7. Läs mer
och anmälan på OK Skogsvargarnas hemsida.
Lö 3 Lösöresauktion i Dalaborgsparken Försäljning
av bland annat möbler, glas, porslin, tavlor, leksaker, spel, verktyg och mer under auktion i
		 vackra Dalaborgsparken kl 11. Info www.visittv.se
Lö 3 Ryrjoggen Lopp för både löpvana och nybörjare,
gammal och ung i Väne-Ryr. Starten för Knattejoggen som är ca 800 meter går kl 11.15 och följs
sedan av Ryrjoggen med start kl 12 och är cirka 5
km lång. Info och anmälan på loppets Facebook
Sö 4 Mulledag på Granan Information kommer
		 att presenteras på Friluftsfrämjandets
		 Vänersborgs hemsida
Sö 4 Bastungen öppnar för hösten Friluftsfrämjandet
Vänersborg öppnar upp sitt café Bastungen för
hösten. Öppet varje söndag 4 sep - 30 okt kl 11-13
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
Må 5 Jesper Caron “Koll på livet” Föreläsning som
		 ger dig kartan för att ta dig an livet på bästa
		 tänkbara sätt. Det blir ett lättsamt pass där
skrattsalvor varvas med allvar, samt rikligt
		 kryddat med uppfriskande och insiktsfulla
		 berättelser. Folkets Hus kl 18.30
Må 5 Fotboll Vänersborgs IF - Lindome GIF.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 19.30
Ti 6 SPF Seniorerna Lilla Paris Upptaktsmöte, musikelever uppträder samt presentation av och anmälan
till studiecirklar. PB-Huset Vallgatan 29 kl 14
Fr 9 Kolmilan i Erdalen på Hunneberg Hunne		 bergskolarna bjuder in alla som vill se när kolmilan
tänds. Det finns korv med bröd och kolbullar till
försäljning. Kolmilan tänds kl 19
Fr 9 Fotboll Vänersborgs FK - IK Gauthiod.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 19.30
Lö 10 Skräcklanmaran Lopp i tre klasser; 42 km start
		 kl 10, 21 km start kl 11 och 10 km start kl 12.30.
Tävlingscentrum är i anslutning till Norra skolan,
Norra gatan 2. Info & anmälan www.lktv88.se
Lö 10 Brålanda Bygdefest Återkommande familjefest
mitt i samhället med olika utställare, knallar, djur,
närproducerad mat, bagageluckeloppis och underhållning. Pågår mellan kl 10-16
Lö 10 Fotboll Vänersborgs IF - Åtvidabergs FF
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 16

Lö 10 Värmländsk Voodoo Johan Östling och Björn
Ling är tillbaka med en föreställning tillägnad
fenomenet att allt ordnar sig och att det faktiskt
går att påverka. Folkets Hus kl 16 och kl 19
Sö 11 Kulturarvsdagen med fokus på Emelie
		Flygare-Carlén Föreläsning och film med Bodil
Tingsby som presenterar sin bok om Emelie. Röda
korsets lokal på Edsgatan 25 kl 15. Anmälan via
mail till Vassända Naglums Hembygdsförening alt.
via telefon senast 6 sep. Läs mer på www.visittv.se.
On 14 Kat Riggins US med band Härlig bluesmusik
		 hos Folkets hus kl 19
To 15 Svante Söderqvist Trio Egenskriven musik med
utgångspunkt i rytmisk och melodisk jazz med
inspiration från både folkmusik och klassisk
		 musik. Folkets Hus kl 19
Lö 17 - Sö 18 Älvkultur 2022 Besök konstnärer och
		 konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder
i Göta Älvdalen. Samlingsutställning i Handkrafts
galleri i Trollhättan med start 16 sep kl 18.30-20.30
och pågår till den 20 oktober. Där finns även kartor
över utställare. Läs mer på www.visittv.se
Lö 17 Hunneberg X-Mountain MTB 2022 Utmana
dig själv i ett MTB-lopp som går via natursköna
stigar, gamla banvallar, grusvägar, sjöar och torp.
Mötesplats på Bergagården, Hunneberg. Startgrupp 12 km kl 9.30, Startgrupp 50 km kl 11 och
Startgrupp 25 km kl 11.15. Läs mer och anmälan
på OK Skogsvargarnas hemsida.
Lö 17 Håll Sverige Rent-dagen Samling kl 11
		 utanför PostNord på Parallellgatan 58 för
gemensam promenad till Holmängen. Där
		 delas man upp i skräp-samlargrupper. Ta med
handskar. Grillelden är klar kl 12.30
Sö 18 Vandring kring södra Hunnebergs klevar och
sjöar Följ med på en lite lyxigare vandring med
brunch på södra Hunneberg. 4 km vandring och
efter halva vandringen blir det paus med brunch
som lagas på plats. Läs mer och boka på
		 www.visittv.se. Start kl 10 och pågår till kl 13
Sö 18 Fotboll Vänersborgs FK - Herrestads AIF.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 15
Ti 20 Åsa Osbäck och Johan Fröjelin Åsa Osbäck från
Brottsofferjouren informerar och Johan Fröjelin,
åklagare berättar om ett brott mot äldre. SPF
Seniorerna Lilla Paris. PB-Huset Vallgatan 29 kl 14
Ti 20 Sprit, kvinnor & poesi - samt lite galenskap
Peter Lenken berättar om Gustaf Fröding och
läser ur sin nyutkomna roman “Se drömmaren”.
Vänersborgs museum kl 19
On 21 Manufakturverket Kollerö i Väne-Ryrs församling Föredrag av Eva Nylén som berättar om
Kollerö bruk som anlades redan på 1720-talet.
Vänersborgs museum kl 18
On 21 Trivselkväll Vänersborgs Söners Gille anordnar
		 en kostnadsfri Trivselkväll kl 18.30 i PB-huset
		 (f d Vallgatelogen). Peter Asp, Onsjö golfklubb,
berättar om sitt yrkesliv och presentation av Onsjö
golfklubb och Vänersborgs Söners Gille. Försäljning
av lättare tilltugg med dryck. Alla välkomna 		 både medlemmar och icke medlemmar
On 21 Hockey Vänersborgs HC - Grums IK Hockey
		 Brätte Ishall kl 19
On 21 Trio Frón Konsert med vackra toner av Trio Frón
från Island. Det blir musik av Rameau, Mendelssohn & Rota samt premiär av ett verk av isländske
kompositören Magnússon. Folkets Hus kl 19
Fr 23 Familjekonsert - David och Goliat En föreställning som innehåller teater, sång, musik och dialog
med barnen. Musiksagan lämpar sig bra för vuxna
och barn upp till 10 år. Vänersborgs kyrka kl 18.30
Lö 24 Ronny Eriksson Greatest hittills I denna
föreställning tillsammans med Benneth Fagerlund
ser Ronny både bakåt och framåt hur vårt samhälle
utvecklats och vart det verkar vara påväg. Det blir
musik, satir och bekymrad ståupp.Folkets Hus kl 19

Må 26 Torghandel i centrala Vänersborg mellan kl 9-15
To 29 Klubb Gösta - Filip Jers och Husbandet Kvällen
inleds med möjlighet till mingel och buffé för de
som önskar. Fortsättning följer med Göstas quiz
och avslutas med konsert med Filip Jers som är
dubbel världsmästare i munspel. Folkets Hus kl 18
Fr 30 - Sö 30 okt Quality Hotel Cup Fotbollscup öppen
för åldrarna 12-16 år. Årets två huvudplaner,
Vänersvallen Nord och Syd, har läktare med tak där
supportrar kan sitta och heja på. Se spelschema
och vilka lag som deltar på cupens hemsida.

aktiviteter/besöksmål
OK SKOGSVARGARNA
		
Tipspromenader på Hunneberg Varje söndag
under perioden 28 aug - 30 okt mellan kl 10-13
med start från Bergagården, Hunneberg. Det finns
tre olika banor att välja mellan; 1,8 km, 2,5 km och
3,5 km. Barn- och vuxenfrågor. Trimbingo.
VÄNERSBORGS FOTBOLLSKLUBB
Bakluckeloppis på lördagar Edsgatan
mellan Kungsgatan och Drottninggatan,
intill Plantaget. Incheckning kl 7.30-9.
Pågår till kl 14. Info på tel 0521-611 12
VÄNERSBORGS HOCKEY CLUB
		
VHC Bingo Tisdagar med start 6 sep kl 18.45.
Lotter och fika finns att köpa på plats. Folkets Hus.
DALSLANDS ALPACKA
		
Dalslands Alpacka arrangerar guidade promenader, gårdsvisningar och andra aktiviteter
tillsammans med deras alpackor. Boka på tel
072-553 56 00. www.dalslandsalpacka.se
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.
		 Se aktuella öppettider på hemsidan.
		 Tel 0521-27 00 40. www.algensberg.com
IDROTTSMUSEET på Idrottshuset. Upptäck Vänersborgs rika idrottshistoria. Se lokala prissamlingar från bl a storlöparen Arne Andersson,
rallykartläsaren Arne Hertz och den olympiska
legendaren 1912 Tor Wibom. Öppet för visning/
guidning tisdagar kl.09-12 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.

utställningar
VÄNERSBORGS KONSTHALL
There is a voice that doesn´t use words.
Listen Vänersborgs konsthall välkomnar Carina
Paulsson och Kerstin Dahl Norén som sveper
in konsthallen i en lugn stillhet. Där ett möte
bland stenar uppstår mellan skulpturer och temperamålningar. Pågår mellan 6 aug-10 sep
Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15.
Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall
GALLERI3
Marlene Kruger och Bengt Ankartoft ställer ut
silversmide mellan 17-18 sep. Öppet kl 11-17.
Camilla Forssell Pyk som är bildkonstnär och
grafiker ställer ut konst mellan 24 sep - 9 okt
Öppettider på hemsidan https://galleri3.tumblr.
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