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Juli - augusti

PÅ GÅNG I FALKÖPING
3 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - S:t Olofs kyrka
”Den jag ville vara”. Anders Stenholm, Jenny Tapper, sång,
Emanuel Andersson, piano.
6 JULI
Kl 20.00-22.00 Allsång i Plantis.
Vi bjuder upp till allsång i Plantis med Showkanalen. Buffé
serveras i restaurangen.
6 JULI - 7 JULI
KL 11.00-17.00 Levande vikingatid.
Följ med till vikingatiden! Hugg med riktiga svärd, se rödjord
bli till järn, textilgantverk m.m. Plats: Ekehagens Forntidsby.
7 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Yllestads kyrka
Musik i sommarkväll. Sommarungdomskören.
10 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - S:t Olofs kyrka
Sånger från den heliga Birgittas klosterorden. Ensemble
Gemma.
11 JULI
Kl 18.00 Från tåg till kalkarbetare.
En stadsvandring om konst och arkitektur i Falköpings stad.
Start vid Falköpings centralstation/tågstation. Vandringen tar
mellan 1-1,5 timme. Slutar vid Connects lokal på Wetterlinsgatan där den som vill kan stanna kvar på en enkel fika.
Arr: Falköpings kommun, Studiefrämjandet, Rizoma Galleri.
13 JULI
Kl 20.00-22.00 Allsång i Plantis.
Vi bjuder upp till allsång i Plantis med Showkanalen. Buffé
serveras i restaurangen.

UTSTÄLLNINGAR
FALBYGDENS MUSEUM
6/6-25/8 Utställning - Pilgrim. Utställningen berättar om
pilgrimer och vandringsresor från det medeltida Västergötland, genom Europa och ut på dagens leder i
landskapet. Öppet: Tis 11.00-16.00, Ons 11.00-19.00,
Tors 11.00-16.00, Sön 11.00-16.00.

13 JULI - 14 JULI
Kl 15.00 Visning i Ryttarens Torvströfabrik.
Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader, sågverk,
torvmossar och smalspårig torv-bana med lok och vagnar.
Kaffeservering.
14 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Åsle kyrka
”När dikten tar ton”. Sara Brengesjö, Magnus Brengesjö,
Mats Brengesjö och Elisabet Brengesjö.
Kl 12.00 Stadsvandring - Human rights.
Start framför Ållebergsgymnasiet. Vandringen är 1-1,5 timme
lång. Slut vid Rizoma galleri, Stora torget där det erbjuds
gratis workshop med tema Human rights och fika. Fri entré,
ingen föranmälan krävs - bara att dyka upp! Arr: Falköpings
kommun, Studiefrämjandet, Rizoma galleri.
18 JULI
Dalénmuseet firar AGA-spisen 90 år.
Kom till Dalénmuseet i Stenstorp och lyssna på berättelsen
om den världsberömda bränslesnåla AGA-spisen. Föreläsare
och tipspromenad. Restaurangen erbjuder jubileumslunch.
Kl 11.00-15.00 Ull- och smidesdag på Åsle tå. Vi visar gamla
hantverk. Upplev bland annat kardning, stickning, tovning
och smide på plats i stugorna på Åsle Tå.

20 JULI
Kl 20.00-22.00 Allsång i Plantis.
Vi bjuder upp till allsång i Plantis med Showkanalen. Buffé
serveras i restaurangen.

30 JULI
Kl 17.00 Prova-på-pilgrimsvandring. Mössebergsparken med
Kurorten i centrum. Samling och mål utanför Bergsliden 7.
Vandring ca en timme. Fika. Arr: Svenska kyrkan.

20 JULI - 21 JULI
Kl 11.00-17.00 Levande Stenålder.
Upplev en helt annan värld! Vad skiljer stenåldern från vår
tid? Har något hänt sedan dess? Skickliga hantverkare visar
hur trä, ben och sten kan formas. Hur smakade maten? Prova
du också! Plats: Ekehagens forntidsby

31 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Marka kyrka
Musik i sommarkväll. Folkmusikgruppen Trinning.

Kl 15.00 Visning i Ryttarens Torvströfabrik.
Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik,
maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader,
sågverk, torvmossar och smalspårig torvbana med lok och
vagnar. Kaffeservering.
21 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Luttra kyrka.
Musik i sommarkväll. Folkmusikgruppen Vågspel.
25 JULI
kl 18.00 Stadsvandring - Bland vikingar och pilgrimer i Sankt
Olofs spår. Start på Stora torget, Falköping. Extra familjevänlig vandring! Vandringen är 1-1,5 timme lång. Slutar vid
Falbygdens museum där det bjuds på enklare fika och visning
av sommarens pilgrimsutställning. Arr: Falköpings kommun,
Studiefrämjandet, Rizoma Galleri.

3 AUGUSTI - 4 AUGUSTI
Kl 12.00-16.00 Internationella fyrdagen.
På Dalénmuseet erbjuds under Internationella fyrdagen
guidade visningar med berättelsen om Gustaf Dalén och
hans fyrtekniska uppfinningar.
Kl 15.00 Visning i Ryttarens Torvströfabrik.
Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader, sågverk,
torvmossar och smalspårig torv-bana med lok och vagnar.
Kaffeservering.
4 AUGUSTI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Näs kyrka
”Det fina i kråksången”. Sånggruppen Magpies från Töreboda
6 AUGUSTI
Kl 17.00. Prova-på-pilgrimsvandring Fåraberget runt. Samling
och mål utanför Diakonins hus- Fredriksberg. Vandring ca en
timme. Fika efteråt. Arr: Svenska kyrkan

27 JULI
kl 11.00-17.00 Levande bronsålder.
Välkommen till den första metallens tid! Uppvisning av
bronsgjutning och möjlighet att prova på olika hantverk.
Kan du göra upp eld utan tändstickor? plats: Ekehagens
Forntidsby.

8 AUGUSTI
Kl 18.00 Stadsvandring - Falköping för 100 år sedan.
Start på Trätorget i Falköping. En extra familjevänlig vandring! Vandringen är 1-1,5 timme lång och slutar i Gamla stan
i Falköping. Gratis fika för den som vill efter vandringen.
Arr: Falköpings kommun, Studiefrämjandet, Rizoma galleri.

Kl 9.00-15.00 Nasco Yankee Meet.
Bilutställning och swap meet för 20:e året i rad på Flygfältet.
Aktiviteter och underhållning för hela familjen med uppvisningar, dans, barntivoli, musik, marknad med mera och
massor av bilar. På kvällen blir det cruising på bland annat S:t
Olofsgatan ”ströget” Arr: Nasco Yankees

10 AUGUSTI
Kl 12.00-21.00 Parkfestivalen.
Country och visor i vackra Mössebergsparken.
Främst uppträder lokala band men även några rikskända
artister. 2019 är det 10-års jubileum för festivalen och då
gästas den av Lasse Berghagen, Tennessee Drifters och Jack
Vreeswijk bland andra. Arr: Studiefrämjandet.

27 JULI - 28 JULI
Kl 15.00 Visning i Ryttarens Torvströfabrik.
Ryttarens torvströfabrik är en väl sammanhållen verksamhetsmiljö med ursprung från tidigt 1900-tal med fabrik, maskinhus, arbetarbostäder med ekonomi-byggnader, sågverk,
torvmossar och smalspårig torv-bana med lok och vagnar.
28 JULI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Skörstorps kyrka
Musik i sommarkväll. Gabriella Murphy, sång och Helena
Sköld, fiol.

11 AUGUSTI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Vartofta-Åsaka kyrka.
13 AUGUSTI
Prova-på-pilgrimsvandring Kyrkparken, Gamla stan,
S:t Sigfrids kyrkogård. Samling och mål utanför Kyrkans hus.
Fika efteråt. Arr: Svenska kyrkan.

Ca kl 10.45. Pilgrimsvandring från S:t Olof kyrka till Slöta efter
gudstjänsten kl 10.00

14 AUGUSTI
kl 18.00 Vandring i vardagskväll i Åslebygdens församling.
Start vid Tiarps lägergård. Ta med kaffekorg. Denna vandring
kommer att kombineras som två halvdagsvandringar med
övernattning i Tiarps lägergård. Arr: Svenska kyrkan.

Kl 14.00-16.00 Cykeltipsrunda, Åsle.
Njut av vår fina natur och träffa varandra. Cykla eller gå runt i
vår fina hembygd och du har chans att vinna fina priser.
Arr: Åsle, Mularp, Tiarps Hembygdsförening.

15 AUGUSTI
Kl 19.00 Musik i kyrkan - S:t Olofs kyrka
Längtan till Italien. Dan Laurin, blockflöjt & Höör Barock.
Ingår i festivalen Valle Baroque – Entré.

16 AUGUSTI - 17 AUGUSTI
Kl 19.00 Barcelona och Barock i Tomtens kalkbrott.
16 augusti blir det klassiska orkester-, opera- och musikalpärlor. Även hela Lp-skivan ”Barcelona” från 1986.
Den 17 augusti blir det P-Floyd som tolkar Pink Floyds musik
och Johan Boding som sjunger låtar av Queen.
Arr: ER-Musik i samarbete med Falbygdens Mat & Kultur.

Arkeologidagen och museirally på Falbygdens museum.
Upptäck vår historia och nya spännande arkeologiska rön på
museet. Falbygdens museum deltar också i Museirallyt.

17 AUGUSTI
Mössebergs Musikkår fyller 100 år och bjuder in alla sina
musikvänner till att omringa Falköping stad med levande
musik längs med Hälsoslingan. Gå en 8 km promenad och
lyssna på musik i alla stilar!
Arr: Mössebergs Musikkår.

Kl 14.00-16.00 Cykeltipsrunda, Åsle.
Njut av vår fina natur och träffa varandra. Cykla eller gå runt i
vår fina hembygd och du har chans att vinna fina priser.
Arr: Åsle, Mularp, Tiarps Hembygdsförening.

18 AUGUSTI
Tå-dagen på Åsle Tå.
Upplev Åsle Tå som det var förr. Hantverkare i tidstypiska
kläder utför allt från smörkärning till stenkrossning.
kl 14.00 Skådarskola – Vadare.
Kom igång med fågelskådningen. Nybörjare eller rutinerad
som söker nya skådarkompisar, alla är välkomna! Ta gärna
med fika och kikare. Arr: Naturum Hornborgasjon i samarbete med Skövde Fågelklubb och Studiefrämjandet.
22 AUGUSTI
Kl 18.00 Stadsvandring - Street Art plusmeny.
Start Rizoma galleri, Flygares gränd, Falköping. Vandringen
tar 1-1,5 timme och slutar vid Fredriksbergskyrkan. Efter
vandringen kan den som vill hänga med på ytterligare en tur
till fler street art konstverk.
23 AUGUSTI - 25 AUGUSTI
Macbeth 2069 - efter klimatkatastrofen.
Teaterveckan bjuder in er till en personlig och egen tolkning
av Shakespeare där mycket är sig olikt men samtidigt precis
som det alltid har varit. Arr: Föreningen Teaterveckan.
Plats: Naturum Hornboprgasjön.
24 AUGUSTI
Kl 10.00-14.00 Familj i stad.
Malta Johanna marknad goes retro, minidisco med Spiderman, Malta Johanna loppet, Billqvist och Babs underhåller,
fina erbjudanden i butikerna och hoppborg m.m.
Arr: Falköpings kommun och Aktiv handel.
Malta Johanna-loppet
Detta löpevenemang som arrangeras för tredje gången äger
rum på Stora Torget i Falköping Gå, jogga eller spring välj
mellan 5 km eller 10 km. Barnloppet är 500 m.
Överskottet går till Barncancerfonden och Lions. Arr: Glenn
Magnusson och Coachanna.
Åsarpsdag med invigning av Åsarps skola.
25 AUGUSTI
Kl 10.00-17.00 Museirally på Falbygden.
Ta en tur och besök spännande museer. Samla stämplar/svar
från tre museer och vinn fina priser. Fri entré på samtliga museer som deltar. Arr: Falköpings kommun i samverkan med
medverkande museer.
Kl 10.00-17.00 Dalénmuseet - Museirally.
Välkommen till Dalénmuseet under Museirallyt 2019.

kl 19.00 Musik i kyrkan - Tiarps kyrka.
”Frankrike tur och retur”. Katarina Tchaicha, sång och Hanna
Karlsson, piano.

27 AUGUSTI
Pilgrimsvandring
Vandring i vardagskväll i Åslebygdens församling. Start vid
Mularps kyrka. Vandringen är 2-3 km lång och lättgången. Ta
med kaffekorg.
28 AUGUSTI
kl 19.00 Musik i kyrkan - Torbjörntorps kyrka
Musik i sommarkväll. Tjejgrupp från Norra Mo församling
tillsammans med Annika Argus. Trummor: David Isaksson,
bas: Daniel Lindh.
30 AUGUSTI
Kl 10.00 Ta barnvagnen ut i naturen.
Vi bjuder in våra allra yngsta besökare tillsammans med föräldralediga vuxna. Barnvagnsvänliga naturpromenader, fika
vid brasan och lek för syskon. Ta gärna även med eget fika.
Arr: Naturum Hornborgasjön
31 AUGUSTI
Kl 19.30 Kom till Cesarstugan, ät gott och rocka tillsammans
med Dynamitarderna! Ett coverband som funnits sedan 2005
och som spelar 70- och 80-tals hårdrock, med säte i
Falköpingstrakten. Buffé serveras från kl 18.00

Fler evenemang
Tidsresan - Ekehagens Forntidsby
Onsdagar 26/6-7/8 Familjedag på forntiden! Aktiviteter för
alla åldrar. Ta tidsmaskinen till en familjedag där forntiden
kommer till liv med aktiviteter för alla åldrar. Lär dig mer om
matlagning, bågskytte, keramik, djur, snygga frisyrer,
gudinnor och mycket mer. Kl 12.00 - Äventyrsvandring
”Mormor är en mumie”
Naturum Hornborgasjön
24 jun- 11 aug kl. 11 och kl. 15
Följ naturguiden runt i utställningen eller kika på fåglarna
utanför. 15-30 min.
Äventyrliga familjen
24 jun- 11 aug kl. 10-16
Sugna på en utflykt men vet inte vad ni ska ”hitta på” i
naturen? På naturum kan ni låna en äventyrsväska, full med
uppdrag, tips och utforskarmaterial för alla åldrar. Guiden
hjälper er komma igång.

Tagga lov
Falköpings kommun erbjuder aktiviteter under sommarlovet
för barn och unga. 25 juni - 17 augusti. Program hittar du på
www.taggalov.se
Tipspromenad Ålleberg
Kl 18.00-20.00 Tipspromenad varje onsdag maj-augusti på
Ålleberg. Start vid Restaurangen. Arr: Slöta Natur- och
hembygdsförening.
Underhållning i Mellomkvarn, Falekvarna
Fredagar 5 juli - 2 augusti kl 19.00 Det blir olika sång- och
musik-program med bland annat Kenneth Holmström,
Lennart och hans vänner och Herr och fru Hackspett.
Arr: Slöta Natur- och hembygdsförening.
Sommar på Dalénium Science center
Bubblande gasshow, färgsprakande lasershow och VR-spel.
Prova på att köra jordbruksmaskiner i en simulator och
mycket mera på Dalénium i sommar. 1 juni - 31 augusti.
för program se www.dalenium.com
Sommarläsning för barn och unga
Var med i årets sommarläsning! Låna och läs eller lyssna på
sju valfria böcker. Lämna in ditt boktips och få en bok.
Onsdagen den 4 september kl 16:30 är alla deltagare välkomna på avslutningsfest där vi delar ut priser som alla har chans
att vinna! Arr: Falköpings bibliotek.
Sommargatan!
Sommargatan är en gata fylld av aktiviteter för alla åldrar! Vid
Stora torget finns det skateramp, beach med solstolar och
sandlåda, pop up-servering, trampbilsbana , Bouleplan m.m.
Entré till Sommargatan är vid Storgatan/Östertullsgatan.
Öppen från 20 juni till 18 augusti. Arr: Falköpings kommun
Malta Johanna Marknad
Lördagar 29 juni - 28 september är det Malta Johanna Marknad! Här handlar du lokalproducerad mat och hantverk direkt
av producenterna som låter dig ta del av lokal färg, form och
smak - allt från KRAV-odlade grönsaker till goda korvar och
honung. Marknaden är på Stora Torget. Arr: Falköpings kommun.
Guidning i S:t Olofs kyrka
Nyrenoverade S:t Olofs kyrka är öppen dagligen kl 8-16 i
sommar. Dessutom blir det guidning och kaffeservering i
kyrkan vid några tillfällen. kl 11.00 och 13.00: 10/7, 11/7,
17/7, 18/7, 24/7, 25/7, 31/7 och 1/8.
Fredrikas sommarcafé
Diakonins hus - Fredriksbergs kyrka.
Tisdagar & torsdagar kl 14-17, 9 juli till 8 augusti
Torsdagar våfflor och underhållning!
MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!
Evenemangskalender på webben: falkoping.se/evenemang
Utförligare information om evenemangen finns i evenemangskalendern där också detta dokument finns tillgängligt.
Evenemangen sammanställs av Turismutveckling Falköping.
Företag eller föreningar kan lämna in evenemangstips på
www.falkoping.se/tipsa

