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Missa inte SVT-dokumentären om Kata Gård
Måndagen den 11 september klockan 20 ska du som gillar vikingatid, kultur
och arkeologi bänka dig framför TV:n. Då visar nämligen Vetenskapens
Värld på SVT2 My Lindbergs film "De kristna vikingarna". My har
dokumenterat utgrävningarna vid området kring Varnhems Klosterkyrka
sedan 2005, och resultaten som kommit fram skriver om hela historien för
Sveriges kristnande - titta själv den 11:e så får du se!
På Kata gård, som är döpt efter den kvinna som härskade på storgården
under vikingatiden, kan du besöka ruinerna av en privat gårdskyrka från
vikingatiden och en krypta som tros vara ett av Sveriges äldsta bevarade
rum. Vill du veta mer om Kata ska du också besöka ”Kata och Kättil” – en ny
permanent utställning på Västergötlands Museum.
Läs mer här

Pop up-restaurang med Gunnebo Slott & Trädgårdar
och Smaka på Västsverige
I samband med Sweden Outdoor Festival och SM i utomhusmatlagning i
Skövde bjuder Smaka på Västsverige och Gunnebo Slott in till sin pop uprestaurang. Här tillagas en lokalproducerad meny över öppen eld.
www.anpdm.com/newsletterweb/444B50467640405A4374444159/424B5942784445504A764542594671
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Råvarorna är de samma som de som används i SM-tävlingen. Antalet
portioner är begränsat, så först till kvarn gäller!
Läs mer om Sweden Outdoor Festival och SM i utomhusmatlagning här

Hummerpremiären är snart här - unna dig en
gourméthelg i Bohuslän i höst
Vad kan vara en mer genuin Bohuslän-upplevelse än att kombinera
hummerfiske ute i det kalla, salta härliga havet med att på kvällen avnjuta
en hummersupé på något av alla fantastiska hotell som finns här? Du får
chansen att under ledning av professionella hummerfiskare såväl lägga ut
som vittja hummertinorna. Efter avslutad supé drar du dig tillbaka till rummet
och njuter av en god natts sömn innan en rikligt tilltagen frukostbuffé vankas
morgonen därpå.
Läs mer...

Fira höstlov med
Expedition Bohuslän
Låt barnen lära sig någonting även
under höstlovet - utmana dem att
genomföra Expedition Bohuslän.
Här finns massor av oväntade
saker att utforska och uppleva.
Vilda djur, världsunika
hällristningar eller konst i
världsklass? Det är bara början!
Välkommen till Expedition Bohulsän

Lights in Alingsås - ett
säkert hösttecken
Ett av Västsveriges säkraste
hösttecken är Lights in Alingsås.
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Varje år söker sig närmare 80 000
personer till Alingsås för att
uppleva Sveriges största
internationella ljusevenemang.
Temat för årets evenemang är
känslor. Bakom ljusinstallationerna
står 9 ljusdesigners och ett 60-tal
studenter från hela världen.
Välkommen till kaféstaden
Alingsås!
Läs allt du behöver veta här

Klart vatten, ren luft och rik natur - Dalsland är
svårslaget när det gäller paddling
Att paddla i Dalsland är något speciellt. Vattnet är kristallklart, luften är ren
och naturen rik. Hur stor utmaning du vill ha i paddlandet är bara upp till dig
själv. Här finns möjlighet till allt från idyll till dramatik, från mysiga
familjeutflykter till rejäla fysiska utmaningar.
Välj bland paddlingspaketen här

Meet the Locals - turism på ett nytt sätt
Det finns många sätt att upptäcka vardagen eller en stad ur någon annans
ögon. Med Meet the Locals får du en möjlighet att besöka Västsverige och
få en riktigt personlig touch på din upplevelse. Vissa "Locals" ordnar
guidade turer, andra tar med dig på en joggingtur eller visar hur de bakar sin
favoritkaka. Men här är de små, okonstlade, upplevelserna i fokus.
Läs mer om Meet the Locals och hur det går till här

VÄSTSVERIGEKALENDERN
Här nedan följer ett urval av stora evenemang
som inträffar i Västsverige de kommande
månaderna. Välkommen!
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16 sep
17 sep

Sweden Outdoor Festival/
SM i utomhusmatlagning
Skövde

25 sep

Hummerpremiär
Bohuslän

29 sep
5 nov

Lights in Alingsås
Alingsås

7 okt

Dalsland X-Trail
Bengtsfors

Resfredag - Att göra på Tjörn
Annika Myhre är en av landets största
bloggare när det gäller att resa med barn.
Tidigare i sommar besökte hon Tjörn
tillsammans med sin familj. Läs gärna hennes
blogginlägg, där hon bjuder på tips hur du på
bästa sätt semestrar på Tjörn med familjen.
Läs blogginlägget här
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