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Skördefest
Ljus & Eld 

Välkommen till Kinnekulle
23-25 september 2011

Karta sid 6-7
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Program
fredag kväll 23 september

Skördefest Ljus & Eld

Aktiviteter i Kinnekullebacken öppet kl 17.00-20.30

  Program på scenen
�7.�0  Konferencier Sven Pilfalk
�7.�5-�8.00  Solstrålarna bjuder på en medeltidsinspirerad elddans i 

tidsenliga kläder. Dansen har Solstrålarna ”komponerat” 
själva under ledning av teaterpedagog Helene Winberg.

�8.00-�8.�0  Invigningstal av ordförande i föreningen 
  Mötesplats Kinnekulle Eva Maria Friberg
�8.�0-�8.�5  Funky Kidz är stan’s roligaste och coolaste danskurs och 

finns på Lifeclub. Här får alla barn som vill,  dansa till den 
senaste och bästa musiken och lära sig de roligaste dan-
serna. Vår 6-årsgrupp visar denna kväll upp en tuff dans 
till melodifestivalfavoriten Popular - ett måste att se för 
både stora som små. 

�8.�5-�8.�5  Irene Hansson och Lena Öberg sjunger eldinspirerade låtar
�8.�5-�8.55 Underhållning med The Hällekis Mob från Music & Pro-

duction som spelar en blandning av blues och dansmusik.
�9.00-�9.�0  Presentation av årets eldsjäl 
�9.�0-�9.�5  Fackeltåg 
�9.�5-�9.40  Sprakande Eldshow med Knaster och Knas 
�9.40-�0.�0 Underhållning med bandet Naked Pics från Music & Pro-

duction som spelar gott & blandat från 50-tal till nutid.
�0.�5  Avslutningscermoni
��.00  Anna-Lotta Larsson på Kinnekullegården, förköp. 
           

  Medverkande aktörer
• Fullösa Honung - Gör ditt eget vaxljus 
• Ungdomsverksamheten Götene kommun - Klotterplank med målning 

i eldens och ljusets färger. Ta en pensel och måla något som har med 
kraft, eld eller ljus att göra, sedan kommer nästa besökare och nästa 
och fortsätter att måla MEN man får INTE måla på någon 

 annans bild utan bara där planket är vitt. Till slut är hela planket 
fyllt med olika målningar från alla besökarna. Marschaller lyser upp 
klotterplanket, så att bilden ”rör sig” lite under tiden.

• Mariestads Astronomiska Klubb - Stjärnskådning 
• Götene kommunbibliotek - Sagoberättelser vid lägerelden
• Energirådgivning Götene kommun - Energicykel för demonstration 

av lågenergibelysning 
• Räddningstjänsten - Förevisning av Räddningstjänsten

Entré till Kinnekullebacken 50 kr, barn under 15 år fri entré.
(Entreavgiften går till genomförandet av helgens arrangemang av Skördefest Ljus och Eld)

Precis som vi säger välkommen till våren med Vårrundan Kinnekulle, vill 
vi nu avrunda årets säsong med en sprakande Skördefest Ljus & Eld när 
mörkret börjar lägga sig över vår vackra Kulle. 

Med början i Kinnekullebacken på fredagskvällen välkomnar vi dig till en 
kombinerad kväll med Fredagsmys och After work och en konsert med 
Anna-Lotta Larsson. Det kommer att lysa, gnistra och glimma till musik, 
eldshow och dans från scenen och från Kinnekullebacken. 

Under lördagen och söndagen är det Öppet Hus och aktiviteter runt om 
i hela Kinnekullebygden. Precis som tidigare år bjuder Kinnekulle under 
lördagskvällen på Ljus och Eld och på upplysta ateljéer och trädgårdar. 

Välkomna!
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Medverkande aktörer
lördag och söndag

Siffran i den runda symbolen hänvisar till kartan på mittuppslaget.  
Öppettider om inget annat anges: lörd kl 12-23 och sönd kl 11-16.

Ateljé Helldin 1   Sytt och vävt, smycken, honung, loppis, smyckes-
verkstad. Välkommen att göra dina egna smycken!  Lundsbrunn Bagarebo, 
Britt-Marie Helldin, 05��-��0 6�, 070�-75 6� 6�, www.helldins.se

Ateljé Hemmagjort 2   Se, njut och köp från mitt solrosfält. Lin och 
skördebuketter. Fynda i min annorlunda gårdsbutik. Även öppet fred
kl 15.00-22.00.  Kestad Lillegården, Margareta Fredriksson, 05��-55� 59

Berget Orangerie 3   Upplevelse i lantlig miljö signerat Berget Orangerie. 
Avnjut en vacker och välkomponerad skördemåltid fred och lörd kl 19-24 och 
orangeriets skördetallrik lörd och sönd kl 12-16. Bordsbeställning. Caféet 
erbjuder våra mycket omtyckta smörgåsar och kakor. Besök även vår butik 
med spännande och exklusivt sortiment. Forshem Berget, Carina Holgersson, 
07�-808 50 05 och Annette Bergfriedt 070-7�6 66 6�, 
www.berget-orangerie.se

Broby Struts 4  Strutsfarm, gårdsbutik, galleri, butik och restaurang 
där det serveras strutsgulaschsoppa, strutsvåffla mm. Galleri, boende. Broby 
Tyskagården, Ewa och Lennart Krantz, 05�0-5�� ��, www.brobystruts.se

Hantverksgården Husaby Furuborg 5   Echsets Café-Konsthantverk-B&B 
serverar äppelcup samt hembakat smé bröd med salami och brieost. 
Lokala hantverkare har försäljning av perenna växter, hattar, mössor, 
växtfärgat garn samt stickade, virkade och nålbundna produkter. 
Echset M Johansson, 05��-�4 �� ��, 07�7-�5 �4 94, www.echsets.se

Handens Hus 6  Välkomna till Handens Hus. Vi belyser trädgård och hus 
med eld och ljus. Se vävda textilier, antikt och ta en kopp kaffe med dopp där 
våra kaminer sprider värme och stämning. Medelplana Hisingsgården, 
Lena och Jan Rundqvist, 05�0-54 4� 40, www.handenshus.se

Hannu Sarenström  7   Unik konstnärsträdgård i härlig höstblomning. 
Skapad med kärlek och fantasi. Entré 20 kr.  Hällekis Posseska gården, 
Hannu Sarenström, 05�0-54 07 5�, www.hannusarenstrom.com

Hjulets Café  8   Vi serverar hembakat, smörgåsar och varmkorv med bröd. 
Vi har öppet under hela skördefesten. Välkomna!  Kinne-Kleva Brattefors, 
Emma Karlsson, 07�-�46 �0 07

Husaby Pastorat 9   
Lörd kl 10.00 rundresa i egna 
bilar med start vid Götene 
Kyrka ”Valv bakom valv”. 
Upplev några av våra vackra 
kyrkor på Kinnekulle i ljuset 
av Tomas Tranströmers dikter.  
Ciceron: Leif Olsson. 
Lörd kl 21.00 orgelfyrverkeri, 
organist Helena Ambertsson 
m.fl.  Helena Ambertsson, 
05��-�4 �� 4�, 0708-�8 74 �8, 
www.svenskakyrkan.se/husaby

Kinnekullegården 10   
After work och konsert under 
fredagskvällen. Se information, 
sid 3 och annons på sista sidan. 
Skördebuffé serveras 
lörd kl 10-22 och sönd kl 10-18. 
Högkullen, Katarina Carlén, 
05�0-54 40 40, 
www.kinnekullegarden.com

forts. sid 8
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Siffrorna på kartan 
hänvisar till information vid 
motsvarande siffra på sidorna 
4-5 och 8.
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Korsgården 11   Korsgården önskar er varmt välkomna. Skogsfolkets butik 
är öppen och gården lyses upp under kvällen. Skördeinstallation i den gamla 
Stenkällaren. Under lördagen serveras kolbulle. Pannkaka med rimmat fläsk 
som steks över öppen eld och serveras med lingon. Under hela helgen serveras 
kokkaffe och skördekaka. Välkommen till en levande gård med en känsla från 
svunna tider. Österplana Korsgården, Paul Lyons, 076-8�8 �5 75

Kvarnen i Gössäter  12   På Stampen samlar vi det som sommaren gav: 
Honung från Värmagården, lammskinn från trakten och egna havtornspro-
dukter, m.m. Fotoutställning: ”Stilla Liv” av Solbritt Olsson och Agneta Oledal. 
Bokkafé och soppkök med hemlagat. Lörd kl 15.00 prova på Tai Chi med 
AnímAte. Gössäter Stampen, Agneta Oledal och Christer Forssman, 
05�0-54 05 �0, 0708-�� 08 06, www.stampenskvarn.com

Lena och Fredrik silver och guldsmide 13  Vi har öppet i vår guld-och 
silversmidesverkstad i Gössäter. Här kan du se både smycken och större 
arbeten tillverkade enligt traditionella tekniker med ny form. Gössäter, 
Lena Åberg och Fredrik Lundberg, 0704-�5 �0 95, www.lenaochfredrik.se

Omkull - konsthantverkare 14  Stora Stenbrottet vid Hällekis. 
Lörd kl 18.30-20.30 I eldens sken. Ca kl 19.00 tänds eldskulpturerna till 
musik i magisk miljö. (Ännu ej bekräftat. Aktuellt program: se hemsida). 
Maria Jern, 0709-79 �4 77, www.omkull.se

Smedja Therese 5   Live smide i smedjan. Utställning av Galleri Sandström. 
Husaby Hantverksgården, Therese och Niclas. 05��-�4 �� ��, 
www.smedjatherese.se

StudioK  15   Pia och Hans-Jörgen välkomnar besökarna in i verkstaden 
på Kinnekulles västsida. Här visar vi hur vi gjuter och formar våra keramiska 
föremål. Efter solens nedgång låter vi ljusstakarna Arcus och Bleck lysa i 
höstnatten. Pia Törnell och Hans-Jörgen Lindquist har båda en bakgrund 
inom den keramiska industrin och har under varumärket StudioK ambitionen 
att utveckla och tillverka keramiska föremål som har en stilla skönhet och 
tänjer på gränsen till det förväntade. Trolmen Två Bäckar, Pia Törnell och 
Hans-Jörgen Lindqvist, 05�0-79 90 0�, www.studiok.nu

Utsiktstornet Kinnekulle  16   Upplev en bedårande utsikt, titta på alla 
konunganamnen som finns inristade på berghällarna. Eller ta en promenad 
runt toppen. Entré till tornet. Högkullen, OK Klyftamo, Anders Jonsson, 
05��-598 0�, 070-5�5 98 0�

Ängeln i rummet 17   Välkommen till Gårdsbutiken Ängeln i rummet och 
låt dig inspireras av Lantlig Romantisk Inredning. Vättlösa Länsmansgården, 
Ulla-Britt Andersson, 05��-59� 85, 07�-8�0 79 5�, www.lantkonst.se

After Work 
på Kinnekullegården

Eldig tillställning med mat, dryck och 
underhållning! Strålande publik, lysande idéer 
och dans som det slår gnistor om. Välkomna!

•	 Buss	tur	och	retur	Götene	och	Hällekis
•	 En	eldig	buffé	och	underhållning	på	
	 Kinnekullegården
•	 Ett	glas	vin/öl	eller	alkoholfritt	alternativ
•	 Entré	till	Ljus	&	Eld	evenemanget	i	
	 Kinnekullebacken

Förboka	hos	Mötesplats	Kinnekulle,	0511-502	46
Pris	400	kr	+	moms	”inklusive	allt”

Upplev även:
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Utvärdering
Svara på följande frågor och fyll i dina namn- och adressupgifter så är du 
med i utlottningen av två biljetter till Götene kommuns julkonsert. 
Vinnaren meddelas per mail eller brev.

1. Hur besöker du 
 Skördefesten?

  På egen hand
  Med vänner. Vi är ...... pers.
  Med familjen. Vi är ...... pers.

3. Vilka dagar har du besökt Skördefest Ljus och Eld?

 Fredag        Lördag        Söndag
 Jag har också/kommer att besöka Skördefest på annat håll i helgen

4. Hur fick du kännedom om Skördefesten Ljus & Eld
(du kan kryssa i flera alternativ)?

 Tidningsartikel
 Turistbyrå
 Internet
 Annons i tidningen. Om ja, vilken? .....................................................................

 Annat: ........................................................................................................................

5. Om programbladet
Var hämtade du programbladet?: ................................................................................
Var informationen tillräcklig?   Ja   Nej

Annan synpunkt:..............................................................................................................

6. Sätt betyg på följande (� är dåligt och 5 är mycket bra.)

Arrangemanget i Kinnekullebacken �   �   �   4    5   
Service och tillgänglighet i Kinnekullebacken �   �   �   4    5   
Aktörernas utbud lördag och söndag �   �   �   4    5    
Skördefesten som helhet �   �   �   4    5   

Kommentar: ...............................................................................................................

7. Vill du återkomma till Skördefesten nästa år?

       Ja        Nej        Vet ej

Namn: ...................................................................................................................................

E-postadress: ......................................................................................................................

Postadress: ..........................................................................................................................

.....................................................................  Telefon: ........................................................

2. Vilken ålderskategori tillhör du/ni?

 0-�� år
 ��-�9 år
 �0-�9 år
 �0-44 år
 45-65 år
 66 år -

Vi som arrangerar 
Skördefesten vill anpassa 
kommande års aktiviteter 
till hur många och hur 
unga våra besökare är. 
Tack för hjälpen! 

 Affisch
 Bekanta
 På arbetet

Bussar till och från Götene och Hällekis 
fredagen den 23 september

�5.45  Busstationen Götene - Kinnekullegården (till After Work)

�6.�5  Parkeringsplatsen Hällekis Skola - Kinnekullegården 
 (till After Work)

�6.45  Busstationen Götene - Kinnekullebackens övre del
�7.�5  Parkeringsplatsen Hällekis Skola - Kinnekullebackens
 övre del. Därefter vid behov från Hällekis skola till 
 Kinnekullebacken

�0.45  Kinnekullebacken - Hällekis

��.05  Kinnekullebacken - Götene

Parkering
För att nå evenemanget i Kinnekullebacken på fredagskvällen finns 
det parkeringsplatser vid Hällekis skola, varifrån det går buss. 
Parkeringsplatserna vid Kinnekullegården är i första hand för dig som 
har barnvagn eller svårt att gå samt för dem som har biljetter till 
konserten med Anna-Lotta Larsson.

Enklast för dig som bor i Götene eller Hällekis är att ta bussen som 
släpper av dig vid backens övre del. Ombord på bussarna finns 
biosfärguider. Se tider nedan.

Vägen i Kinnekullebacken är stängd för genomfart fredagen 
�� september kl ��.00.-��.00.

Kl �5.00-�6.00, �8.00-�9.00 och ��.00-��.00 finns det också 
möjlighet att beställa resa med Götene närtrafik. 
För mer information se: http://www.gotene.se/socialomsorghalsa/
funktionsnedsattning/resor/nartrafik.6044.html 
eller ring Götene Närtrafik 0�0-9� 90 90 alternativt 
Medborgarkontoret i Götene 05��-�8 60 6�.

Biosfärområde Vänerskärgården 
med Kinnekulle
Kinnekulle är ett fantastiskt område både att leva i eller att besöka. 
På grund av de unika natur- och kulturvärden som finns här har 
Vänerskärgården med Kinnekulle utsetts som Biosfärområde av Unesco. 

Biosfärområden finns över hela världen och har som uppgift att verka 
som modellområden för hållbar utveckling. För närvarande driver vi 
bland annat projekt inom fiskerinäring och inom turism.

För mera information om Biosfär och arbetet inom Biosfärområde Vä-
nerskärgården med Kinnekulle se www.vanerkulle.se.
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Mer information på www.kinnekulle.se
Turistbyrån i Lidköping 05�0-�00 �0

Medborgarkontoret Götene, 05��-�8 60 0�.

För information om tillgänglighet för funktionshindrade är det 
enklast att vända sig direkt till aktörerna. Telefonnummer och 
ofta också hemsideadress finns i denna folder under rubriken 

medverkande aktörer.

Skördefest Ljus & Eld anordnas av aktörerna i föreningen 
Mötesplats Kinnekulle med stöd av Götene kommun och 

Destination Läckö-Kinnekulle.

Sponsorer: 

Skördefest Ljus & Eld 
Kinnekulle 23-25 september 2011
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Konsert 
fredag kl 21.00

Anna-Lotta Larsson 
Andreas Landegren piano

Kinnekullegården 

Biljetter ��0 kr
Medborgarkontoret 05��-�8 60 0�
Turistbyrån Lidköping 05�0-�00 �0

I biljettpriset ingår även entré till 
evenemanget i Kinnekullebacken

Kinnekullegården erbjuder skördebuffé 
före konserten. Förbokas i restaurangen

 05�0-54 40 40


