det händer 2021

vänersborg september		
viktig information
På grund av läget med COVID-19 pandemin så kan
evenemang ställas in eller öppettider ändras med kort
varsel. Vi rekommenderar att du håller dig uppdaterad
på arrangörens eller besöksmålets hemsida eller kontaktar
dem innan ditt besök.
Vi önskar dig trevlig september
/ Visit Trollhättan Vänersborg - Vänersborgs turistbyrå

evenemang
Lö 28 aug - Sö 5 Vänerveckan Ett evenemang för hela
familjen längs Vänerns strand. Under perioden
28 aug - 5 sep så arrangeras flera intressanta och
spännande evenemang i städer runt om Vänern,
gemensamt är att de har koppling till Vänern på
något sätt. Läs mer om de evenemang som
		 arrangeras på www.vanerveckan.se
Fr 3 Fotboll Vänersborgs FK - IK Oddevold.
Vänersvallen Nord konstgräs kl 19
Lö 4 - Sö 5 Mathantverkssafari Starta en kulinarisk resa
och besök gårdsbutiker och caféer i Västgöta		 Landet som har öppet den 4 och 5 september
mellan kl 11-16. Information och karta finns på
www.vastsverige.com/vara/mathantverkssafari.se
Lö 4 Ryrjoggen 2021 Motionslopp i Väne-Ryr.
		 Knattejoggen startar kl 11.15 och är ca 800 meter
långt. Detta lopp är för barn 0-10 år. Ryrjoggen
startar kl 12 och är ca 5 km långt. Läs mer och
anmäl dig på Ryrjoggens Facebooksida. Sista
anmälan är 1 september.
Sö 5 Vänersnäsloppet MTB Upplev vackra Vänersnäs
med mountainbike. Motionsklass med 10 km lång
bana med övervägande del skogsstig med tekniska
partier. 10, 20 eller 30 km. Start kl 11. Det blir
också Barnklass (-12 år) på en 4 km (2x2 km) bana
med bred skogsstig. Start kl 09.30. Läs mer om
loppen och anmäl dig på www.vanersnasbygdegard.com Anmälan senast 1 september.
Sö 5 Svampens dag vid Grinnsjötorp Fira Svampens
dag med att besöka svamputställningen vid Grinnsjötorp på Hunneberg. Ta gärna med dig svamp
som du vill veta mer om. Inget öppet hus av själva
torpet men ta gärna med egen fika eller mat att
grilla. Pågår mellan kl 10-15
Sö 5 Sköna söndag Seniormässa med Angelique
Hvalgren från Radio Väst som konferencier. Under
dagen blir det musikunderhållning från Lilla
bandet, tipspromenad och lottförsäljning. Träffa
och handla av utställare och kiosken är öppen.
		 Se också utställningen “Vi som arbetar med
		 våra kroppar”. Dalaborgsparken kl 12-16
Sö 5 Hockey Vänersborgs HC - HA74. Brätte Ishall kl 17
Ti 7 Upptaktsmöte Ingemar och Gunnar underhåller
med musik. PB-huset, Vallgatan 29 kl 14.
		 SPF Seniorerna Lilla Paris
Fr 10 Mat och upplevelsevandring Vandra bland
vackra klevar, sjöar och sköna vyer över bygden
späckat med intressant fakta. Det blir också en
lyxig smakupplevelse innan vandringen med
		 influenser av Hunneberg och platåbergsbygden.
Start och slut vid Gyllene spiken, Hunneberg.
		 Förbokning krävs, läs mer och se hur du
		 bokar på www.visittv.se. Start kl 17
Lö 11 Fotboll Vänersborgs IF - Lunds BK.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 14
Lö 11 Johan & Björn - Värmländsk Voodoo En glad
kärleksförklaring till livets oberäkneliga krumbukter
och härligt aviga situationer. Åk med på en själslig
Flume ride tillsammans med musik- och ord		 ekvilibristerna Björn Ling och Johan Östling.
		 Två föreställningar på Folkets Hus kl 16 och kl 19

Sö 12 Kulturarvsdagen i Västra Tunhem Hembygdsföreningen öppnar sina hus och kombinerar
stationer för beredning av lin samt biodling med
en tipspromenad i Västra Tunhem. Utställning om
biodling och honung, träffa en lokal biodlare, se
demonstration av de olika stegen i beredning av lin
och pröva de gamla teknikerna själv.Pågår kl 10-16
Sö 12 Bakluckeloppis i Västra Tunhem Bakluckeloppis
på parkeringen vid kyrkan mellan kl 11-14.
		 Servering och kyrkan är öppen för besök under
dagen. Möjlighet finns även att rösta i kyrkovalet.
Må 13 Fotboll Vänersborgs IF A2 - IK Gauthiod.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 20
On 15 Hockey Vänersborgs HC - Kungälvs IK.
		 Brätte Ishall kl 19
To 16 Povel Ramel - En kulturhistorisk resa i glädjens
tecken Föredrag av Johanna Broman Åkesson om
friherren Povel Ramel, en av svenska 1900-talets
stora underhållare. Hans betydelse för svensk
nöjes- och humorhistoria kan ej överskattas.
Vänersborgs museum kl 19
Lö 18 - Sö 19 Älvkultur 2021 Besök konstnärer och
		 konsthantverkare i Göta Älvdalen. Ateljéerna och
verkstäderna har öppet båda dagar mellan
		 kl 11-18. Samlingsutställning hos Handkraft i
		 Trollhättan som har öppet båda dagar kl 10-18.
Karta över deltagare finns att hämta hos bland
annat Handkraft och turistbyrån
Lö 18 H2Ultra Trailrun Trailrun på Hunneberg, Halleberg
och Viksängen. Herr och Dam 80 km med start
		 kl 07.00, Herr och Dam 61 km start kl 07.00 och
		 Herr och Dam 42 km start kl 09.00. Start
		 från Bergagården. Mer information https://idrottonline.se/OKSkogsvargarna-Orientering
Lö 18 Hunneberg X-mountain MTB-lopp på platåberget Hunneberg. Utmana dig själv i ett lopp som går
via natursköna stigar, gamla banvallar, grusvägar,
sjöar samt förbi torpställen som har lång historik
bakom sig. Start från Bergagården med banor på
12, 25, och 50 km. 12 km startar kl 09.30, 50 km
startar kl 11 och 25 km startr kl 11.15.
		 Läs mer och anmälan på https://idrottonline.se/
OKSkogsvargarna-Orientering
Lö 18 Fotboll Vänersborgs FK - BK Forward.
Vänersvallen Nord konstgräs kl 13
Lö 18 Fotboll Vänersborgs IF - FC Linköping City.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 16
Sö 19 Efimovkvartetten Konsert i Folkets Hus med
musik från Wilhelm Stenhammar, Amanda Maiers
Pianokvartett och Wertherkvartetten. Start kl 16.30
Ti 21 Mannekänguppvisning med lokala affärer
		 hos SPF Seniorerna Lilla Paris. PB-huset kl 14
On 22 Från gravvalvsvarligt till dödskul Föredrag av
Lennart Palm som visar ett rikt bildmaterial och
berättar om de många inventeringar han gjort
av begravningsplatser från 1600-1900-tal. Dessa
platser bär på spår av gångna tiders hantverk,
mode, byggnadskonst och synen på livet och
döden. Vänersborgs museum kl 18
Lö 25 Lördagsmusik Njut av vacker musik i Vänersborgs
kyrka mellan kl 12-13
Sö 26 Tipspromenad i Västra Tunhem Gå tipspromenad vid Hembygdsgården i Västra Tunhem. Start
mellan kl 10-12. Föreningens hus och samlingar är
öppna för besök. Servering.
Sö 26 Mamma Mu bland Kråkor och Tigrar Vänersborgs Teater välkomnar Comedy Art Theaters som
bjuder på en dramatisering av några av berättelserna ur boken “Mamma Mu och Kråkan”.
		 Det blir mycket sång, musik och skoj. Boka på
		 www.sommarteater.nu/mamma-mu Start kl 15.
Må 27 Fotboll Vänersborgs IF A2 - Skoftebyns IF.
		 Vänersvallen Nord konstgräs kl 20
On 29 Fotboll Vänersborgs FK - Stenungsunds IF.
Vänersvallen Syd kl 19.30

aktiviteter/besöksmål
VÄNERSBORGS MUSEUM Vallgatan 17, Ö:a Plantaget
Öppet torsdag - söndag kl 12-16
Tel 0521-600 62 www.vanersborgsmuseum.se
KUNGAJAKTMUSEET ÄLGENS BERG Bergagården,
		 Hunneberg. Öppet torsdag - söndag kl 10-16
		 Tel 0521-270040. www.algensberg.com
OK SKOGSVARGARNA
		
Tipspromenader på Hunneberg
Varje söndag mellan kl 10-13 med start vid
Bergagården, Hunneberg. Tre banor 1,8 km,
2,5 km och 3,5 km. Barn och vuxenfrågor.
Trimbingo. Pågår 29 augusti - 31 oktober.
DALBOBERGEN
		
Löp- och vandringsspår Upptäck Dalbobergen
till fots. Här finns sex olika spår att välja mellan.
Längd mellan 1.5 -9.5 km
		
Mountainbike-spår Det finns också fyra
		 mountainbike-spår som är mellan 3-9 km
		 med varierad svårighetsgrad.
		 Karta över Dalbobergen finns att ladda ner på
www.visittv.se under Vandra.
DALSLANDS ALPACKA
		
Vandra med alpacka och andra aktiviteter
Besök gården Flybo strax utanför Vänersborg
och träffa de ulliga alpackorna. Förboka “Alpacka-upplevelser” och besök gårdsbutiken och köp
med dig egentillverkade aplackahantverk hem.
Läs mer och boka på www.dalslandsalpacka.se
RESTAD GÅRD
		
Skulpturparken på Restad Gård Besök Skulpturparken som är ett 50 hektar stort parkområde
med flera vackra skulpturer. Skulpturerna är
gjorda av internationellt erkända konstnärer.
		 Läs mer på http://visitrestad.se/skulpturparken
VÄSTRA TUNHEM
		
Kyrkogårdsvandring med mobilen Följ
		 med på en vandring på Västra Tunhems
		 kyrkogård och gör en tidsresa till svunna
		 tider. Vid kyrkan och på kyrkogården finns
		 tolv stolpar med QR-koder. Genom att skanna
dessa koder kommer du direkt till pastoratets
hemsida där du kan läsa mer om platserna.
		 Mer info på www.visittv.se

utställningar
VÄNERSBORGS KONSTHALL
Glömda minnens bok Utställningen är ett
pågående utforskande om minnet som
konstnären Marit Lindberg och författaren
Lena Ollmark arbetar med. Genom ett potpurri av personliga berättelser ställs vi inför
frågeställningar om vad vi faktiskt minns.
Pågår mellan 28 augusti - 2 oktober.
Öppet tis-tor kl 12-18 och lör kl 11-15.
Tel 0521-721740 www.vanersborg.se/konsthall
GALLERI3
Lena Irvall Naturmystik i Dalsland med konstnär
Lena Irvall som visar grafik men även collage
och målningar i tempera. Utställningen
pågår 28 augusti - 12 september.
På vårt vis Märit Gustafsson och Harriet Gullin
från Dalsland ställer ut bland annat måleri och
keramik med naturen som inspiration.
Vernissage fredag 24 september kl 17-19.
Utställningen pågår 24 september - 10 oktober
Öppet ons-tor kl 15-18, lör kl 11-14, sön kl 12-15
https://galleri3.tumblr.com/
NÅGRA MÅLARE
Sommarskörd Konstutställning med Karin
Grönlund som visar sin utställning Sommarskörd
med akvareller. Utställningen pågår 25 september
- 3 oktober. Öppet tis-tor kl 12-19 och
fre-sön kl 11-16. www.nagramalare.se
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Se alla evenemang på hemsidan.
Scanna QR-koden
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Med reservation för eventuella ändringar

Visit Trollhättan Vänersborg i samarbete med ttela
Evenemangstips till 0521-135 09 info@visittv.se

