
Konst- och kulturdagar 
vid sjön Östen 

 

30 maj – 1 juni 2019 
 
 

 
 

 
 
 

Årets tema är ORD 
 
 

Föreningen Fågelsjö i kulturbygd 
 
 

www.nextskovde.se 
 



Konst- och kulturdagar  
torsdag 30 maj - lördag 1 juni 2019 

 

Konst och kulturdagarna startar med en friluftsgudstjänst  

torsdag klockan 8.30 på Vallby Sörgården 

 

Samlingsutställning i Horns bygdegård 

Öppet alla dagar klockan 11.00 – 17.00 
* = avvikande öppettider eller enstaka dag 

 

 

Temat för årets Konst- och kulturdagar är 
 

ORD 
 

 

*1. Tidans IP och Logården Odensåker 

är start för Östen runt. 

På lördagen är det dags för Östen runt på 

cykel. En cykelfärd med upplevelser av 

kultur och natur. 

 

 

3. Böckernas Hus 

Ett antikvariat utöver det vanliga. 

Här kan man verkligen frossa i ORD både 

på svenska och främmande språk. 

 

Tfn  0500 47 00 52 

 

 

4. Österbergs Konditori Tidan  ☕ 

Välkomna till ett traditionellt konditori 

med eget bageri. Vi erbjuder fika och 

goda mackor. 

 

Tfn  0500 47 00 47 

 

 

6. Läderverkstan och Bennys 

Trädgårds – Järnväg Tidan 

Verkstan är öppen, här hittar du 

hantverksmässigt tillverkade produkter 

såsom sköna trätofflor/sandaler, bälten, 

mjuka och goa handskar i älgskinn samt 

väskor i olika modeller. 

 

I trädgården kan man beskåda en av 

Sveriges större privata Trädgårds-

järnvägar i skala 1:22,5 under 

uppbyggnad, inspirerad av den 

Österrikiska naturen med sina höga berg, 

djupa dalar och slingrande bäckar med 

porlande vatten.  

Entré trädgårdsjärnvägen 30:- 

 

Tfn  070 575 95 397. 

 

 



*7. Lilla Kuriosaboden i Götlunda 

En antik- och kuriosabod på landet med 

det lilla extra. Loppis. 

 

facebook.com/lillakuriosaboden/ 

 

 

8. Vallby Sörgården  🍴 

Serverar Sörgårdssoppa med hembakat 

bröd och kaffe med Tyras kaka  

klockan 12.00 – 16.00. Utställning om 

Sörgården visas i undantagsstugan. 

 

Gästutställare:  

Marita Piela – djur och natur i akvarell 

och akryl. 

Annlouie Melltoft – får och hästar i 

akvarell, akryl och olja. (facebook: 

Konstgalleri Annlouie Melltoft) 

Marina Nyquist – porträtt i nåltovning 

och färgstarkt abstrakt måleri i akryl. 

Guidning i byggnaderna klockan 13.00 

och 15.00. Entré vuxna 50:-  

Tfn  072 748 55 55  

www.vallby.org 

 

 

*10. Gamla centralföreningen/Ingelas 

Pyssel och hantverk 

Utställare: Maria Sundqvist, Lena 

Bergkvist, Lena Johansson, Kristina Tina 

Johansson, Suzanne Granath, Anette 

Sköld m fl, visar och säljer sydda 

barnkläder, konst, foto, textila hantverk i 

genuin museibyggnad med gamla 

bruksföremål, lättviktare, oljekannor mm.  

 

Nypremiär för Hobbyfotos utställning och 

dokumentation över bygden. 

 

www.gamlacentralforeningen.se 

 

12. Tidans församlingshem 

Christina Jonsson: 

Symbolmåleri i akryl. Målningar som ger 

insikt om livet. Böckerna ”Kristallens 

ljus” och ”Livsenergi” kan beställas under 

dagarna. 

 

Tfn 070 600 42 88 

 

 

11. Flistads Prästbol  🍴 

Kalles lada och dansbana för uthyrning 

(inget kalas är för litet för oss). 

Linns Kök och Käk serverar lunch 

torsdag - lördag klockan 11 - 15  

Sagostund varje dag för de mindre 

barnen klockan 12:30. 

Ordspråkstävling i trädgården med 

prisutdelning på lördagskvällens 

avslutningsfest. 

 

I vårt Lusthus finns utställare: 

Ann-Sofie Andersson, Gunvor Eriksson 

– färgsprakande tavlor målade i akryl, 

målade porslins figurer. 

Annica Grimmevid – produkter med 

fokus på hälsan. Ett liv i balans. 

HvassBo Kuriös – kuriosa och återbruk. 

Niklas Widell - akvareller. Målar på plats 

under lördagen. 

Anita Johansson – fotoutställningen 

”Faces”, inredning för hem och trädgård 

Gunnel Karlsson – Garofoli - arbetar i 

skin och läder till väskor, skärp mm. 

*Torsdag och fredag: Irené Svensson – 

inläggningar av olika slag, sylt och 

marmelader. 

*Endast fredag: Veronica Lilja – 

virkade alster t ex mattor, korgar. 

 

http://www.vallby.org/
http://www.vallby.org/
http://www.gamlacentralforeningen.se/?fbclid=IwAR0jzVejufQHCwrrR6voxndxRC8WzLzBLhU0uBd2j-MRmuNYD6EbZ2S3TFE
http://www.gamlacentralforeningen.se/?fbclid=IwAR0jzVejufQHCwrrR6voxndxRC8WzLzBLhU0uBd2j-MRmuNYD6EbZ2S3TFE


Familjen Andersson bjuder in  

till en skön avslutning på  

Konst och Kulturdagarna med  

Quiz och uppträdande av gruppen  

VI TRE  

klockan 18.00 – 21.00. 

Entré 100 kr inklusive korv med  

bröd, kaffe och kaka. 

 

Tfn  072 501 05 67, Inge Andersson 

 

 

13. Horns Bygdegård 

Samlingsutställning med alla deltagare 

som medverkar under Konst- och 

kulturdagarna.  

 

 

14. Källåsens Blomster & 

Trädgård i Horn 

Här finns växthus med ett brett sortiment 

av sommarblommor, vanliga/ovanliga 

inför sommarens planteringar, krukor, 

jord, växtarrangemang och en del 

perenner. I gårdsbutiken (som är öppen 

året om) hittar du bl.a. krukväxter, krukor, 

presenter, kort och tillbehör. Är du 

fikasugen finns servering med hembakat. 

 

Utställarna erbjuder alster av olika 

slag. 

Birgitta Andersson (F.d. Målarstugan i 

Götlunda) – målade alster i akvarell och 

olja. 

Utby Design/Maj Kroon – genuina och 

färgglada kuddar i vadmal med 

egendesignade broderier. 

Peter Aronsson – trähantverk. 

Ateljé Hilda Matilda – egengjutna och 

handmålade betongalster. 

Elinor Hallström –– tomatprodukter 

Karintorp, kallpressad olja, ägg, Elinors 

inkokta päron mm.  

Värings fritidshem – handgjorda alster. 

Veterantraktorer 

 

Tfn  073 424 52 41, Yvonne Jonsson 

 

 

*16. Binnebergs Tingshus  
Konstutställning Christina Lindberg, 

Hjo – skulpturer, keramik. 

Konstpyssel för barn 

Kaffeservering med hembakat. 

www.binneberg.se 

 

 

17. Erikstorp Ulvåker 
Upplev en avkopplande stund på en 

levande bondgård hos Larssons. Bekanta 

er med gårdens lamm och tackor. Mata 

hönsen och köp färska ägg. 

På torsdag klockan 11.00 – 14.00 finns 

det möjlighet att åka häst och vagn och 

för de mindre (2-10 år) erbjuds det 

ponnyridning för en billig peng. Alla 

dagar finns det hinderbana för käpphästar. 

Ta med egen eller låna. 

Magasinet är öppet alla dagarna.  

På nedervåningen: Kaffeservering med 

dopp från Kajsas bakverk. Glass finns i 

frysboxen. 

Försäljning av hobbyodlade sommar-

plantor, trädgårdsull, marmelad, mjölk-

syrade grönsaker, doftpåsar mm. Allt i 

mån av tillgång. 

Loppis och lekhörna för de minsta. 

*Torsdag: Höljelyckan hemsydda 

barnkläder. Facebook Höljelyckan 

På övervåningen: Christina Jonsson 

Skövde – symbolmåleri i akryl. ”Sju 

försök att få tankens kraft” 

Tfn  073 830 83 41  

www.facebook.com/Magasinet-i-

Erikstorp 

☕ 

☕ 

☕ 

http://www.binneberg.se/
http://www.binneberg.se/
http://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp
http://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp
http://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp
http://www.facebook.com/Magasinet-i-Erikstorp


23. Smen i Skalkarike  

I smedjan bjuds traditionellt smide med 

form och funktion i fokus. Verktyg, 

bruksföremål, trädgårdsutsmyckningar 

och mycket annat, smidda av Julius och 

Johanna finns till försäljning. 

 

www.manufaktursmide.se, Julius & 

Johanna Pettersson 

 

 

24. Sveneby gamla skola 

Gästutställare: 

Systrarna Sonja Linden, Kerstin Leth 

Gustavsson – textilt återbruk, kläder, 

kuddar, kassar m.m. av gamla textilier. 

Christina Johansson –smycken i olika 

tekniker, tillverkade av stenar och pärlor. 

Ingegerd Pettersson –väskor av 

kaffepåsar, kuddar och stickade saker. 

Angelica Mikaels –träslöjd och 

marmelader. 

 

Tfn 070 2938017 

 

 

26. Öster Garden 
I butiken hittar ni inredning för hem och 

trädgård. Här finns även hemsydda 

produkter till bebisar och barn från 

Lovelybycotton. Caféet erbjuder 

hembakade kakor och kaffe eller saft till 

de som är fikasugna. 

Gästutställare: 

Eva Ländin – akvarell. Motiven på 

tavlorna är oftast landskap och natur. 

Carina Sundin, Flen – akvarell. Väldigt 

olika motiv, oftast lugna, ljusa och 

naturinspirerade. 

 

Facebook (Öster Garden) samt 

Instagram (@oster_garden) 

 

 

29. Pensionat Klåvasten   🍴 
Invigning av gårdsbutiken. Under dessa 

dagar erbjuder vi kaffe och våffla med 

grädde/glass & sylt 30:-. 

 

www.klavasten.se  

 

 

 

 

 

 

Kyrkorna har följande nummer: 

22 Odensåker 

28 Sveneby 

29 Hjälstad 

30 Vad 

31 Götlunda 

32 Flistad 

33 Horn 

34 Binneberg 

 

 

 

☕ 

http://www.manufaktursmide.se/?fbclid=IwAR1rVZB_JRBeIPKDdfmldJegDYdBCq8cG5Yjz9Wk-SODxEgmC0oS2l2hX6E
http://www.manufaktursmide.se/?fbclid=IwAR1rVZB_JRBeIPKDdfmldJegDYdBCq8cG5Yjz9Wk-SODxEgmC0oS2l2hX6E
http://www.klavasten.se/
http://www.klavasten.se/


 

Avslutning med utomhusfest! 

Familjen Andersson i Flistad inbjuder till en skön  

avslutning på Konst- och kulturdagarna med  

Quiz och uppträdande av gruppen VI TRE 

Lördagen den 1 juni kl. 18.00 – 21.00  

Flistad Prästbolet 

Inträde 100 kronor, inklusive korv med  

bröd, kaffe och kaka. 

Alla hälsas hjärtligt välkomna 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen tillbaka till  

Skördefest runt sjön Östen  

28 - 29 september 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

* = Mat/Fikaställen 

3 Tidans Pizzeria 

3 Ica Nära Tidan 

4 Österbergs konditori 

8 Vallby Sörgården 

11 Prästbolet Flistad   

14 Källåsens blomster och trädgård 

16 Binnebergs Tingshus 

17 Erikstorp Ulvåker  

26 Öster Garden 

29 Pensionat Klåvasten 

 

 

 

Vi har öppet även  

på söndag 2 juni 

Binnebergs Tingshus 

Gamla centralföreningen/Ingelas  

Pyssel och Hantverk  

Böckernas Hus 

Lilla Kuriosaboden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tänk på att inte alla utställare har kortläsare. 
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