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Upplev det blommande platåberget 
Kinnekulle med Vänern som närmsta 
grannen.

Stöd rundan, köp lotter hos
våra aktörer och vinn fina priser.

Varje medverkande aktör har ett  
nummer som du hittar på 
kartan.
Aktörerna är också beskrivna i 
en alfabetisk lista.
Starta gärna med att besöka 
vår samlingsutställning i 
Österplana kyrka. Där 
presenterar alla aktörer 
sig och visar i korthet vad 
de erbjuder. 

Arrangerande föreningen 
Mötesplats Kinnekulle

V Å R R U N D A N
K I N N E K U L L E

Öppet
Lördag  7 maj,  kl 10-18
Söndag 8 maj,  kl 10-17
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2 Ateljé Blå Fågeln
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4 Ateljé Hemmagjort
5 Ateljé Matteus
6 Ateljé Målande Systrar
7 Ateljé Sylvia Block
8 Berget Orangerie
10 Bryggeriet i Götene
11 Bygdens Hus - KinneVedums Byalag
12   Coop 
13 Elisabeth & Catarina Wilhsson
14 Falkängens Hantverksby
15   Formfabriken 
16 Forshems Gästgivaregård
17 Forshems kyrka
18 Freddasphotos
19 Gerd´s Antik Förr Nu
20 Götene Biodlarförening
20 Husaby Hembygdsförening
22 Handens Hus
23 Hedvig Inredning & Design
24 Helgerums Bruksting
25 Hellekis Säteri
25 Hellekis Kök & Trädgårdscafé
26 Hermoängens lantrasgård
27 Hjelmsäters Egendom
27 LAGO E COLLINA - Mobil Pizzeria
27 Lilla Galeriet på Hjelmsäter
27 Hjelmsäter Flygel - Keramik och konst 
28 Hjulets Café
29 Husaby Café och konferens
30 Husaby kyrka
31 Husaby Ponnyturer
32   Hällekis Båtklubb 
33 Idas Café i Broby Skola
34 K…Hertz art
35 Kapellet i Källby
36 Kinnekulle Camping & Stugby
37 Kinnekulle Tuftakademi
38 Kinnekulledesign
39 Kinnekullegården
40 Kinne-Vedums kyrka
41 Kollängens Tingshus
42 Kollängens vandrarhem med snickeri

43 Kinnekullebrodöserna
44 Kvarnen i Gössäter - Stampen
45 Lena och Fredrik, silver- och guldsmide
46 Lundsbrunn Resort & Spa
47 Lövhyddans Hantverk
48 Malin Maria H
48 Yogakatten Kreativt Avstamp
48 Massabra - Helena Löfgren
49 Marika Beutler Livsarvet
50 Medelplana kyrka
51 Mästers Blommor i Götene
52 NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis
53 Olofmånsgårdens Skafferi
54 PACKHUS  Robust Interiör & Vintage
55 Paradiset på Berget
56 Perssons Cykelaffär
57 Pingstkyrkan Forshem
58 Pique Provence
59 Platåbergens Geopark
59 Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri
60 Rydénska huset
61 Skeby Gårdar
62 Skulptör Martin Hansson
63 Smedja Therese/ Skulpturpark Ouroboros
64 Spökhotellet Korpen
65 StudioK
66 Svenstorps Lamm
67 Ulla Knutsson med vänner
68 Ulliga Gulliga Tovade Ting
69 Utsiktens kaffestuga Kinnekulle 
70 Utsiktstornet Kinnekulle
71 Vikingaskeppet Sigrid Storråda
72 Västerplana kyrka
73 Xoore Studios 
74 Årnäs Museum
75 Änglalikt Reiki Studio
76 Ödegården Fullösa
77 Biosfärområde Vänerskärgården  
       med Kinnekulle 
77 Österplana kyrka - Samlingsutställning  
       för Vårrundan Kinnekulle
78 Avrebeka
79  Storegår´n i Kestad
80 Soldattorpet i Västerplana



4

Aktörer 

Teckenförklaring
xx  Nummer          Konst och hantverk  Café               Tips för barnen        

 Aktiviteter      Mat och dryck         Boende            Antikviteter             

 Ny aktör         Handel                   Ö  Öppen hela säsong…

Siffran i symbolen hänvisar till kartan

Antikvariat Nordh  Ö   1

Nyöppnat antikvariat i Hällekis beläget i Cementas gamla tvätt- och 
badinrättning… Här säljer vi handplockade begagnade böcker i husets 
gamla badavdelning… Under Vårrundan gästas vi av Vida förlag 
som ställer upp sitt bokbord med egna spännande titlar som finns 
till försäljning…  Bergets blommor finns på plats och säljer vackra 
vårbuketter av blommor odlade på Kinnekulle och berättar om sin 
kommande självplocksodling  vid Gamla badhuset…

 ?  Hällekis, Sjöråsvägen 5, Gustav Nordh: 073-987 18 55,  
www…antikvariatnordh…se…  
Följ Gamla badhuset på Instagram: Hällekis gamla badhus

Ateljé Blå Fågeln  2

”KONSTig KONST………” Marita Brække-Laurén… Aktiv konstnär samt 
styrelseledamot i Föreningen Svenska Konstnärinnor med säte  
i Stockholm… 

 ? Fullösa -Kärrgården 1, Marita Brække-Laurén, 0511-55180 
FB: Ateljé Blå Fågeln

Ateljé Helldin  3

Här finns det mesta i sytt som förkläden, grytlappar, spishanddukar, 
kassar och kuddar… Jag syr också babynest, barnkläder, 
konståkningskläder och rockabillykjolar… Det finns stickade sjalar, 
handledsvärmare och pannband… Jag tillverkar smycken i både tenntråd 
och hematit… Jag säljer min egen honung… Försäljning av växter… Här 
finns också loppis, majblommor och Hangelösa-boken! 
Gästutställare 1: Christinas Garagegjuteri - Christina Gustafsson, Skara… 
Handgjorda betongfigurer till trädgård…  
Gästutställare 2: Ylva Dolk, Våmb… Ekologiska och egenodlade produkter 
till te, cerat, tvålar, ljus mm…

 ? Ova Bagarebo 1, Britt-Marie Helldin, 0511-230 63, 0701-75 61 63  
www…helldins…se 
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Ateljé Hemmagjort  Ö    4

Ännu ett år - kanske det sista… Här finns tyger Du inte trodde fanns… 
Sortimentet är varierat efter 33 år… Förklä’ har blivit min specialitet… 
Fyndmagasinet öppnar portarna med gammalt o nytt 
10% av dagskassan går till forskning av diabetes 1… Första medicinen 
kom från svin… Namnet på det är insulin… Pengar behövs för att fortsätta 
forska… Det finns ingen gräns, för vad det får kosta……

 ? Kestad, Lillegården, Margareta Fredriksson, 0511-551 59

Ateljé Matteus  5

Utställning i egen ateljé… 
Målningar målade  inifrån och ut, i akryl, olja eller äggoljetempera… 
Jag älskar processen i själva skapandet och blir glad om du vill komma 
och se min utställning `Skaparglädje´… Ateljén används också för 
samtals- och bildterapi… Jag berättar gärna och du kan också boka 
prova-på tillfälle… Terapimottagningen är öppen  året runt…

 ? Ledsjö Stengårdsslätten, Ulrika Matteusson,0722-25 52 13 
www…ateljematteus…se 
FB: Ateljé Matteus  Instagram:@ateljematteus7

Ateljé Målande Systrar   6

Varmt Välkommen till Galleriladan på Lilla Skedeslid… 
Den ägs av mig Agneta Ohlsson som målar i akvarell och blandteknik…  
I år gästas vi  även av Renée Ungh från Falköping som främst målar  
i olja… Vi är ”systrar” i konstnärlig gemenskap…

 ?  Medelplana… Lilla Skedeslid, Agneta Ohlsson, 070-888 98 08

Ateljé Sylvia Block  7

Öppen ateljé…  
Måleri – Skulptur - Textil design…

 ? Hällekis… Sjöråsvägen 8, Sylvia Block, 070-256 76 58 
www…sylviablock…se

Berget Orangerie  Ö     8

Det självklara besöksmålet under Vårrundan… Avnjut ”Orangeriets vårtallrik” 
eller ta en ”gofika” i vårt fina orangerie… Vår exklusiva butik är naturligtvis 
öppen… Det bakas i bakstugan lördag kl 10-16 och söndag kl 11-16…

 ?  Forshem… Berget, Carina Holgersson, 073-8085005,  
www…berget-orangerie…se
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Bryggeriet i Götene  Ö   10

Bryggeriet i Götene är den småskaliga affinören med stort hjärta för god 
ost… Vi bedriver hantverksmässig mognadslagring av hårdost, främst från 
svenska ysterier… Bryggeriet i Götene är hittills den enda affinören som 
skrivit under ostmanifest…se, som vill värna den svenska ostkulturen och 
mathantverket i att producera, lagra och marknadsföra svenska ostar… 
Välkommen till vår lilla osthandel som ligger centralt i Götene… Hos oss 
kan du köpa goda och smakrika ostar…

 ?  Götene… Lidköpingsvägen 24, Ulrika Åkesson: 0703-10 56 30,  
www…bryggerietigotene…se… FB Bryggeriet i Götene

Bygdens Hus - KinneVedums Byalag   11

Kaffe med våfflor och grädde serveras, försäljning, lotteri…
 ? Kinne-Vedum, Byslåttorna… Bygdens hus, Rosalie Dahlqvist: 076-029 79 20 

Coop   Ö   12

Livsmedelsbutik, Svenska Spel, Post, Apoteksombud 
 ? Hällekis… Hönsätersvägen 12, 010 - 741 60 51, www…coop…se

Elisabeth & Catarina Wilhsson   13

Elisabeth & Catarina Wilhsson: Textiltryck, screentryck med broderier… 
Målade tavlor, akvarell, kuddar, kassar… 
Carina Persson: screentryck, handdukar, schalar japanska, risväskor, 
bivaxdukar…

 ? Blomberg Rävstigen 1, Elisabeth Wilhsson: 0729-65 01 19

Falkängens Hantverksby   14

Falkängens Hantverksförening hälsar dig välkommen till en unik miljö 
och enligt vissa uppgifter Nordens största hantverksby! Här träffar du 
60-65 skickliga slöjdare/hantverkare som representerar en mängd olika 
tekniker: Ull, porslin, silver, glas, keramik, trä, smide, stickat eller sytt… 
Det finns något för alla! Här finner du alltid det där speciella att ge bort 
till en vän eller till dig själv… Här kan du lära mer om hantverk och låta 
dig inspireras till eget skapande…

 ?  Hällekis… Falkängen, Annika Hedelin: 0733-72 09 48,  
FB: Hantverk Falkängen…

Formfabriken   Ö   15

Vi tillverkar keramik för hem och trädgård…Kom och gör ett besök i vår 
verkstad och galleri där du får möjlighet att se hur tillverkning sker…
Vi kommer att visa och bränna raku tillsammans med Formakademins 
studenter… 

 ? Källby… Nedre Backgården, Nina Bergqvist, 070 - 666 96 18,  
www…formfabriken…info…
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Forshems Gästgivaregård  Ö   16

Gör ett besök hos Sveriges äldsta gästgivaregård under Vårrundan! 
Vi ställer fram ramslökssoppa både lördag och söndag kl 12-15… 
Välkommen som spontangäst… Fredag och lördag kör vi måltidsäventyr… 
Endast bordsbeställning… Bokas hos mia@forshem…se 
Gäster välkomnas för spontana besök till våra pub- och grillkvällar från 
juli till mitten av augusti… Vi har öppet för bokning av måltidsäventyr, 
lunch och catering för större och mindre sällskap mellan påsk och jul… 
(ej under midsommar och grillsäsong)… 
Väl mött! Gästgivareparet Stefan och Miriam med personal…

 ? Forshem, Telefon: 0501420 55, 070 243 96 67 
Öppettider och information: www…forshem…se

Forshems kyrka  Ö   17

Öppet och bemannat för visning 
Program Lördag:  11…00 Guidning, 13…00 Guidning,   
                           14…00 Orgel musik Inger Berzelius 15…00 Guidning           
Program Söndag: 11…00, 13…00, 15…00 Guidning    

 ?  Forshem, 0511-285 00, www…svenskakyrkan…se/gotene…

Freddasphotos   18

Fotograf och fotokonstnär… Jag visar upp tavlor och kort jag gjort av 
mina bilder…

 ?  Hällekis… Sjöråsvägen 36, Fredrik Svensson: 070-485 48 08…

Gerd´s Antik Förr Nu  19

Gerd´s antik förr & nu kuriosa… B&B
 ?  Källby… Gammelstadsvägen 8, Gerd Lundh, 076-170 14 58…

Ta tåget till 
Kinnekulle och hyr 
en elbil i Hällekis

Skanna 
& läs mer!
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Götene Biodlarförening                                                           20

Vår föreningsbigård är en mötesplats för biodlare och intresserade av 
biodling… Vi har öppet varje måndag under säsong…

 ?  Husaby… vid Husaby kyrka och Husaby Hembygdsgård,  
Thomas Ekelöf: 070-797 43 67, www…gotenebiodlarforening…se

Husaby Hembygdsförening                                   Ö     20

Kaffe och våffelservering i hembygdsgård/trädgård… Utställning…
 ?  Husaby Hembygdsgård, Kjell Gustafsson: 070-624 00 36,  
www…husabyhembygd…se

Handens Hus  Ö       22

Vi välkomnar dig att besöka vår butik med vävda textilier av  egen 
tillverkning och design… Antikt, allmoge och mycket trädgårdsinspiration 
med krukor, växtstöd,urnor och trädgårdsmöbler mm… Kanske titta in i  
växthuset för inspiration… Slå dig ner med en kopp kaffe och bulle eller 
glass för en paus i inspirerande miljö… 
Vi har tyvärr något begränsad parkeringsmöjlighet vid stor tillströmning 
av gäster, men dock öppet hela sommarsäsongen torsdag - söndag… 

 ? Medelplana… Handens Hus, Lena och Janne Rundqvist: 070-583 06 28 
www…handenshus…se

Hedvig Inredning & Design 
 

   23

Hedvig är ett inrednings- & designkoncept som vi har tagit fram med 
hjärtat… Det startades av mig Anne-Kathrine Almark år 2021, inspirerad 
av den underbara sydeuropeiska stilen och charmen… Vi älskar allt med 
Italien och länderna runt Medelhavet och de flesta av produkterna 
kommer därifrån… De har modern, rustik design och stil, som passar i 
skandinaviska hem och miljöer… Du kommer hitta en blandning av nytt 
och gammalt, handplockat med kärlek…  Gemensamt för det vi gör och 
det du ser är att allt är noggrant framtaget med omtanke och känsla… 
Det finns inga stora volymer av produkterna, endast en, eller bara ett 
fåtal… Vi vill att det skall vara unikt och speciellt för dig som köpare… 
Parkering vid Blomberg station…

 ? Blomberg… Ramslöksbacken 21, 070-584 44 36,  
www…hedvig-inredning-design…se, Instagram: hedvig_inredning_design

Helgerums Bruksting  24

Kom och fynda: porslin från Rörstrand, Gustavsberg m…fl… munblåst och 
etsat glas från Orrefors, Kosta och andra svenska glasbruk… Och mycket 
annan kuriosa… Allt ska bort…

 ?  Helgerum Kinnekulle… avfart mitt emot Utsiktens kaffestuga,  
Gudrun Myhrman: 070-238 86 42…
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Hellekis Säteri  25

Konstutställning i Stora växthuset… Medverkande: Tetyana Lutsyk från 
Remningstorp, olja… Rosamy Cotino, akryl, blandteknik… www…mammarosa…
se… Rosamy Cotino visar sitt färgstarka måleri, till vilket hon finner sin 
inspiration i kärleken till naturen och livet självt… Hennes motiv föreställer 
ofta starka kvinnor, kärlekspar, blommor och djur… Den Flygande Gnistan 
- Geert van de Vossen… ”Trädgårdsobjekt och inredning i modernt smide” 
www…denflygandegnistan…se… I galleri Voljär ställer gruppen LerCraft ut… 
Börje Eriksson, Kerstin Ovemyr, Marika Beutler, Peter Skallström, Anna 
Bergström… Brukskeramik och skulptur… Vårrundan Vernissage 7/5 – 29/5…

 ?  Hellekis Säteri, Wilhelm Klingspor: 0510-544 011… www…hellekis…com

Hellekis Kök & Trädgådscafé  Ö      25

Välkomna till oss och vårt första år på Hellekis Kök och Trädgårdscafé… 
Här avnjuter du god mat och fika i en fantastisk miljö…

 ?  Hellekis Säteri, Fredrik & Mikael, 070 871 53 19 & 070 286 60 98…

Hermoängens lantrasgård  Ö      26

Vi driver en ekologisk gård med gamla svenska lantraser… Ardennerhästar,   
Vänekor, Ringamålakor, Linderöd grisar, Finullsfår, Blå Ankor och Kindahöns… 
Här finns en liten gårdsbutik med försäljning av kött från gården och fika…

 ? Holmestad… Hermoängen 1, Gittan & Per: 076-89 544 69 & 070- 343 18 24 
FB Hermoängens lantrasgård… 

Hjelmsäters Egendom  Ö        27

Varmt välkomna till Hjelmsäter, en levande gård med passion för det 
lokala lantbruket… Här finns bl a åkrar, biokolsproduktion, bröllopsfester, 
lammproduktion och lantliga hem… Under Vårrundan står dörrarna öppna 
till gårdens gamla ekonomibyggnader där det serveras stenugnsbakad 
pizza… Kom och ät en bit, njut av Kinnekulles natur och besök utställarna 
i våran flygelbyggnad… Samt att kolla in årets nyfödda lamm… Hoppas vi 
ses! Hälsningar Familjen Hamilton

 ? Hjelmsäters Egendom, Edvard Hamilton: 070-631 69 16…  
www…hjelmsater…se         instagram: @hjelmsater

Börje Eriksson
Kerstin Ovemyr
Marika Beutler

Peter Skallström
Anna Bergström

Vårrundan Vernissage 7/5 - 29/5
Galleri Voljär - Hällekis säteri

Keramik av LerCraft

”vedbränt”
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LAGO E COLLINA - Mobil Pizzeria   27

Välkomna till Lago E Collina… Vi är en mobil pizzeria som bakar vedeldad 
pizza med smaker från Skaraborg som… Under vårrundan 2022 står vi 
igen i familjens Hamiltons mysiga bakstuga på Hjelmsäter… 

 ? Hjelmsäters egendom… Bagarstugan, 076-008 57 94 
www…lagoecollina…se

Lilla Galeriet på Hjelmsäter  27

Två utställare i lilla Galeriet på Hjelmsäter:  Maud Stiller och Anki 
Johansson… 
Maud: @ateljegamlahuset: Måleri med lantlig känsla på trä och duk…                                                                     
Anki: @konstochkeramik…se… Keramik och trädgårdsdesign som är 
skapad för hemmet och trädgården… Bruksgods och unika objekt formade 
med händer som gett avtryck i leran… 

 ? Hjelmsäters Egendom under Vårrundan,  
070-190 29 60 Maud Stiller - 070 559 95 18 Anki Johansson 
www…ateljegamlahuset…se och  www…konstochkeramik…se

Hjelmsäter Flygel - Keramik och konst                                 27

Keramik Kerstin Hovemyr: När du besöker Hjelmsäter så kommer 
du att få se en keramikutställning med skulptur och drejade 
bruksföremål i vedbränt stengods… Funktion, ett enkelt form språk 
samt kontraster är den tanke som känns mest viktig i skapandet…                                                                         
Pia Bengtsson: Måleri och keramik…

 ?  Hjelmsäters Egendom… Flygeln, Kerstin Hovemyr 070-286 82 84,  
 www…kerstinhovemyr…com…        Pia Bengtsson 070-204 35 46…

Hjulets Café   Ö    28

Vi öppnar i Ny regi! I den gamla svinstian serveras smörgåstårtor, 
belgiska våfflor och massa go fika… Sitt ner och njut i trädgården med en 
bit smörgåstårta och Bramleys goda must…

 ? Kinne-Kleva… Börjesgården 3, Sara Alnemar: 076-315 36 75 
www…kinnekullecatering…se

Husaby Café och konferens    29

Enklare förtäring i lantlig miljö…   
Hästinspirerad konst och utställning i stallet…

 ? Husaby… Apelås Gård…, Petra Wirtberg: 072-744 06 52
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Husaby kyrka  30

Husaby kyrka öppen och bemannad…

Program Lördag: Skara stifts historiska sällskap finns på plats under 
dagen med nya böcker och miniföredrag…  
kl…11 Tornvisning, kl…13…30 ”Gravarna” Anna Nyqvist Thorsson, arkeolog   
kl…14 ”Guds sånglärka – ett program om Paul Nilsson” Ingemar 
Magnusson kl…16  Musikandakt ”Guds sånglärka”  
Program Söndag: kl…11 Gudstjänst medverkande av vägkyrkoungdomar  
kl…13, 14, 15, 16 Tornvisningar…

 ? Husaby kyrka, 0511-285 22, www…svenskakyrkan…se/gotene

Husaby Ponnyturer Ö    31

Vi erbjuder under årets Vårrunda ponnyridning/-körning… Det finns 
nykläckta kycklingar att hälsa på… Loppis med gammalt och nytt… 
Grönsaker att  köpa… Käpphästlopp för glada barn… Hundar är välkomna 
kopplade pga frigående get… Vi erbjuder viltmåltid och hembakade kakor 
och kaffe… Utställare hos oss i år är:  
Albin Gameprototyper kommer ställa ut brädspel i caféet att prova… 
Finns även för försäljning… Berit Larsson säljer halmslöjd, sytt, stickat, 
återbruk av jeans… Cathrina Blomqvist ställer ut akrylmålningar… Siv 
Emilsson ställer ut oljemålningar…

 ?  Husaby, Patricia Sahlgren: 073-344 46 60, FB: Husaby Ponnyturer…

Hällekis Båtklubb Ö   32

Lördagen den 7 maj klockan 11…00 kommer Hällekis Båtklubb ha 
en officiell invigning av den ”nya” hamnen… En ny säkrare/tryggare 
gästhamn är på plats… Hela hamnen är naturligtvis, som alltid, öppen för 
alla som ”bara” vill njuta av vår hamn och närheten till vatten…  
Till dej med husbil… Ställplats Kinnekulle är ett billigt och bra alternativ, 
gångavstånd till Falkängen och hamnen… Det finns duschar/toaletter, 
tömning för gråvatten och latrin… Vi öppnar i maj och stänger i 
september… Ställplatsen drivs i Hällekis Båtklubbs regi…

 ? Hällekis, Hönsäters hamn, Roger Widlund, www…hallekisbatklubb…se

Idas Café i Broby Skola Ö   33

Välkomna till oss på Idas Café, här kan ni sätta er och avnjuta ett gott 
bakverk i en mysig och gemytlig gammaldags miljö… Allt bakas givetvis 
på plats och med äkta ingredienser… Caféet är beläget i Broby gamla 
skola som parallellt med verksamheten renoveras i tidsenlig stil…

 ?  Broby Skola, Ida Lindh: 070-545 20 18, www…brobyskola…com
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K…Hertz art   34

I en studio på Kinnekulle skapar Karin Hertz magi med konst som talar 
för sig själv… Karin har uttryckt sig kreativt hela sitt liv genom konst med 
många olika metoder… I början ritade hon med pennor och gick sedan 
vidare till att måla med olja och för ungefär ett år sedan började hon 
göra underverk med akrylfärg… I en tid i livet med många känslor speglar 
Karins konstverk sina tankar och känslor, både i tider av glädje och i sorg 
- som en form av meditation…

 ? Husaby… Solvik 1, Karin Hertz: 073-080 05 40

Kapellet i Källby    35

Det lilla Pingstkapellet i Källby ligger mitt i byn och har under många 
år varit en träffpunkt och mötesplats för alla åldrar… Under Vårrundan 
öppnar vi kapellet på lördagen och visar konst och hantverk… Enkel 
kaffeservering…  På söndagen bjuds till sång och musikgudstjänst… 
Medverkar gör bl a Erik Zethelius, Peter Enoxon och Fredrik Darius…  
Öppettider: Lördag 10-16, Söndag 11-13…

 ? Källby… Sjökvarnsvägen 19 A, Irene Ejdestig: 073-045 04 967

Kinnekulle Camping & Stugby Ö     36

Stugor och campingtomter för husvagn, husbil eller tält direkt vid 
Vänerns strand… Minigolf, båtuthyrning och bad… Bra fiskemöjligheter… 
Café och glass…

 ?  Hällekis… Kinnekulle Camping, Annika och Mats Hulén: 0510 54 41 02 - 
070 544 41 02, www…kinnekullecamping…se…

Kinnekulle Tuftakademi   37

Kinnekulle Tuftakademi öppnar dörrarna för första gången… Välkommen 
att besöka ateljén… vi visar hur det går till att tufta en väggbonad 
eller matta… Utställning &amp; försäljning av handtuftade verk… 
Kursverksamhet och möjlighet att hyra ateljén för eget arbete…  
Kinnekulle Tuftakademi ligger omgiven av fårhagar… Ull och lin är 
materialet vi arbetar med…

 ?  Trolmen Björklunda 1, Tina Frausin: 070-926 16 14,  
www…kinnekulletuftakademi…se…
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Kinnekulledesign Ö   38

Vi är ett litet familjeföretag som jobbar med lite av varje när det 
kommer till formgivning… Vi tar uppdrag inom modellering, skulptur, 
illustration, foto, gjutning, formtagning och snickeriarbeten… I vår 
verkstad, i Skagen på Kinnekulle, ägnar vi oss mest åt keramiska alster 
där vi låter oss inspireras av djur och natur i vår närhet… Mycket hästar 
blir det! 
Under vårrundan 2022 har vi utställning samt försäljning av skulpturer 
och bruksgods… Hos oss hittar ni i år också Amelie Laurén, som i första 
hand ägnar sig åt drejning av bruksgods!

 ? Skagen Villaberg, Lotta Green: 073-623 46 15 
FB Kinnekulledesign

Kinnekullegården  Ö   39

Välkomna till kinnekulles högst belägna restaurang… Med närhet till 
vandrings- och cykelleder genom kinnekulles storslagna natur…  
Här har ni möjlighet att avnjuta god mat tillsammans med en fantastisk 
utsikt… I vår restaurang serveras en vårinspirerad buffé, hamburgare 
och matiga smörgåsar… Avsluta sedan med kaffe o hembakad kaka… 
För mer information om våra menyer och event kika in på vår på vår 
hemsida eller följ oss på sociala medier… Välkomna in till den ”Naturika 
mötesplatsen för alla”…

 ? Högkullen,  Emma Lundström 0510-544 040  www…kinnekullegarden…com

Kinne-Vedums kyrka    40

Öppet och bemannat för visning… Akvarellutställning av Börje Lundqvist, 
Kinne-Vedum…  
Program Lördag: kl…11 och 15 Kort meditation med inledande musik  
Program Söndag: kl… 11 Kort meditation med inledande musik 
kl… 16  ”Konst o musik i Guds-tjänst” Medverkande Monika Hedlund, 
präst… Maria Lugn, piano… Ulla Stern, fiol… Akvareller Börje Lundqvist… 

 ? Kinne-Vedums kyrka, 0511-285 25, www…svenskakyrkan…se/gotene

Kollängens Tingshus   41

Till vårrundan har vi samlat fyra konstnärer som arbetar i fyra olika 
material: Hjördis Blomberg (måleri), Gun Lindblad (glas), Camilla Skorup 
(textil) och och Karin Albinsson (keramik)… Ny tulpanodling på friland… 
Dessutom permanent utställning om natur och gårdshistoria…

Föredrag: Lör & sön kl 11: Anna Lokrantz berättar om podden ”Utflykt 
till Kinnekulle”…  Lör & sön kl 12:  Konstnärerna berättar…

 ?  Kollängen, Elisabeth Lokrantz Stigson: 070-562 72 50,  
FB Kollängens Tingshus…
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Kollängens vandrarhem med snickeri   42

Bo på Kollängen Vandrarhem och hyr en cykel eller vespa …Vi visar 
uppbyggnaden av vår nya veranda… Produktion av tillhörande delar i 
snickeriet, och montering av veranda…

 ? Kollängen, Lena och Ulf Wågland: 070 - 842 04 92, www…kollangen…se

Kinnekullebrodöserna   43

Fria broderier av Berit Ivarsson och Pian Bates om klimat och miljö…
 ?  Medelplana… Stenladan, Pian Bates och Berit Ivarsson: 073-694 01 39 - 
070-794 24 70, www…broderiakademi…nu

Kvarnen i Gössäter Stampen     44

På Stampen, Kvarnen i Gössäter finner ni ”Nu Galleri” och  vårt Bokcafé… 
Våren 2022 har vi  bjudit in Annette Sjölander… Mellby - Rum 44, som 
visar Skulptur och Måleri i ”Nu Galleri”… Det är ett samarbete med 
Götene konstförening… Smycken, med både nyheter och gamla klassiker 
finns på bottenvåningen…  Småpelargoner och tomatplantor till salu på 
kvarnbacken… 
Fika eller ät en god måltid  i vår spännande kvarnmiljö, sitt och trivs ute 
eller inne… Från kl…10  Bokcafé med  kaffe/te, smörgåsar och hembakat …  
Från kl… 12 serverar Väner Catering lunch, välj på grillat och vegetarisk 
soppa…

 ? Gössäter Stampen, mellan Gössäter och Forshem,  
Agneta Oledal 0708-12 08 06, www…gotenekonstforening…nu

Lena och Fredrik, silver- och guldsmide  Ö   45

Vi är yrkesverksamma silver- och guldsmeder som visar våra handgjorda 
smycken och corpus (bruksföremål i silver) i vår verkstad och ateljé…
Välkommen att se våra arbeten i ädla metaller! 
Vi har öppet för bokade besök året runt…

 ?  Gössäter… Gössätersvägen 8, Lena och Fredrik: 0704 35 20 95 - 0709 67 54 70 
www…lenaochfredrik…se 

Lundsbrunn Resort & Spa  Ö      46

På 1700-talet kom man hit för att dricka surbrunnsvatten ur Odenskälla… 
Ett vatten rikt på mineraler och kalk, som ansågs väldigt nyttigt… Det 
ordinerades att inleda morgonen med att dricka tre-fyra liter och sedan 
gå sju rundor runt brunnen… Vem vet, kanske självaste Carl von Linné 
stannade till här under sin Västgötaresa i juni 1746… Varmt välkommen 
att uppleva Lundsbrunns läkande lugn och harmoni för dig själv!  
Vi erbjuder lunchbuffe 12-15…00 eller varför inte besöka Brunnscafeet 
där det serveras godsaker från eget bageri! 
Vernissage med Inger Stjernström från Inger S Galleri…

 ? Lundsbrunn… Brunnsvägen 32, Reception: 0511-571 90…  
www…lundsbrunn…se
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Lövhyddans Hantverk  47

Keramik för hem, krukor och trädgård… Det är glaserad keramik och 
keramik bränd i tunna… OBS! ingen brukskeramik…  Vävning (trasmattor, 
löpare och små dukar)och textilt hantverk… I viss mån lite glas- och 
porslinsmålning…

 ?  Skagen Lövhyddan 1, Britt-Marie Molander: 070-631 76 84,  
www…britt-marieshantverk…se

Malin Maria H   48

I en stuga ner mot hamnen i Blomberg skriver Malin Maria sina texter… 
Debutboken ”En inre frigörelserevolution” släpptes dec 2021, inspirerad 
av Kinnekulles natur från och den tid vi just nu lever i… 
Malin Maria har delat texter sedan 2012 på Bloggen ”House-of-reset, 
ett hållbart liv ut mina ögon”… Ett filosofiskt rum för öppenhjärtliga 
tankar och med vackra bilder från Kinnekulles unika miljöer… Vad får 
människan att känna sig fri och se igenom de tankar och idéer som 
begränsar henne… Vad hindrar henne? Hon välkomnar dig in i en värld 
av självransakan- ut den föda friheten äntligen… På vårrundan sker 
bokförsäljning, signering, tävling och inspiration… Besökarna för bidra 
med ”min livsviktigaste fråga” som kan bli en pusselbit i nästa bok som 
just nu skrivs och som släpps i dec 22…

 ?  Trolmen… Hos Yogakatten, Eriksbergs skola… Malin Hemberg: 076-2486077 
malinhemberg…wordpress…com 

Yogakatten, Kreativt avstamp      48

När hjärtat är med! Yogakatten gör tröskeln låg till yogans underbara 
värld, alla som vill kan vara med året runt… Vi har mysiga lokaler och 
allt du behöver finns på plats, Hur mysiga lokaler? Kom och se; och ät 
gosoppa och bröd, samt kaffe och kaka… Vi erbjuder också en inblick i 
kristall -healing och möte med transformerande vibrationer från Gongbad… 
Barnen kan få testa yoga, köra käpphästhoppning och klappa kaniner…  
Vad händer om vi låter hjärtat visa vägen? Hos Yogakatten finner du nuet 
böcker, poesi, utställning, lek, mat och samvaro, något för alla…

 ?  Trolmen… Eriksbergs skola, Märta Gustafsson: 0722-19 82 23 
www…yogakatten…se      FB: Yogakatten på Kinnekulle  

Massabra  48

Konst och yogamålerkurser gästar Kreativt Avstamp med yogatavlor på 
årets vårrunda! (Se mer på aktör Yogakatten Kreativt Avstamp)

 ? Trolmen Eriksbergs skola, Helena Löfgren, 0766-512 628
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Marika Beutler Livsarvet                                                         49

Välkommen in till mig… Här möter du en keramiker som arbetar med både 
brukskeramik och skulptur… Jag har arbetat med leran i över 25 år men 
slutar aldrig att förundras över hur materialet förändras från lerklump 
till föremål i mina händer… Under dessa två dagar öppnar jag upp min 
verkstad som annars är min arbetsplats och stängd för andra än mig 
själv och kissen… Här inne producerar jag det som går iväg till galleri och 
butiker… Vi ses på sjustjärnan1… Vägen mellan Kinne-Kleva och Kestad…

 ?  Kinne-Kleva… Sjustjärnan 1, Marika Beutler: 070-364 90 21… 
www…livsarvet…se

Medelplana kyrka  50

Medelplana kyrka öppen och bemannad…  
Program Lördag: kl…12  Vårmusik med Hugo Ljungqvist, 
kl 14 och kl 16 Tornvisning…  
Program Söndag: kl 14 och kl 15  Tornvisning, kl 18 Vitsippssöndag, 
Kinnekulle kören… Gudstjänst med gästpredikant, Bengt-Åke Öhgren 
präst och fotograf från Tidaholm…

 ?  Medelplana kyrka, 0511-285 00, www…svenskakyrkan…se/gotene

Mästers Blommor i Götene Ö   51

Handelsträdgård med blomsterbutik… Blommor och pynt för ute och 
inne, buskar och träd för och mage…

 ?  Götene… Västerbyvägen 13, Anna: 0511-50351 - 070-999 57 66,  
www…mastersblommor…se

NATURLIGTVIS Stationshuset Hällekis Ö   52

I det gamla stationshuset i Hällekis kan du handla hållbart! Här finns 
denna åretruntöppna butik som erbjuder ett mycket stort sortiment 
av ekologiska kläder för vuxna och barn, i rena och sköna material 
såsom ekologisk bomull, hampa, linne, bambu och ull… Även accessoarer, 
heminredning, hudvård m m… Ekologiskt, rättvist, närproducerat och 
en del återvunnet… Allt handplockat och noga utvalt… Dessutom lokala 
delikatesser såsom ramslöksolja och honung, men även teer, kaffe och 
choklad… Allt eko & reko…  Även webbutik www…naturligtviswebbutik…se 

 ?  Hällekis… Stationshuset Hällekis, Ylva Lindström: 076-2010994…  
www…naturligtvishallekis…se

  Handelsträdgård med blomsterbutik
Krukväxter, snittblommor, sommar- 

plantor, presentgrupper, träd och trädgårdspynt  

Västerbyvägen 13 
533 32 GÖTENE

0511-503 51 
www.mastersblommor.se
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Olofmånsgårdens Skafferi  Ö   53

Försmak… Välkommen till oss på Olofmånsgården strax intill Kestad 
kyrka, mitt i byn… Vi öppnar i sommar men bjuder in till försmak av vår 
verksamhet… Utomhusmatlagning på vår gårdsplan av lokala råvaror 
och försäljning av mathantverk… Välj att äta hos oss eller ta med dig… 
Hamburgare på vårt vis och Speltotto utlovas… Vi visar och berättar om 
vår gamla lagårds förvandling till matstudio… Öppet under Vårrundan 
11-16 lördag och söndag…

 ?  Kestad… Olofmånsgården 1, Maria Jern: 070-979 34 77, För info följ oss 
gärna på @olofmansgardensskafferi eller besök olofmansgarden…se…

PACKHUS  Robust Interiör & Vintage  Ö   54

Packhus finns i gamla Årnäs bruket vid lilla hamnen… Vi jobbar 
med robust interiör, som möbler & belysning… Även med genuina 
byggmaterial som franska spiraltrappor i gjutjärn… Bullerjan kaminer… Allt 
mellan New & Vintage design…

 ?  Årnäs… Bruksvägen 10  (Årnäs hamn ), Sune Stomps: 072- 746 88 88 
www…packhus…se

Paradiset på Berget     55

Välkommen hem till oss och vårt lilla paradis vid foten av Kinnekulle… 
Här kan du strosa runt i trädgården i lugn och ro, och inspireras i våra 
blomster och grönsaksodlingar… TILL FÖRSÄLJNING FINNS: Plantor av 
olika chilisorter samt våra favorit tomatplantor… Förodlade blommor 
och grönsaker mm… Betongkonst, trädgårdsdekorationer och remake… 
Vi serverar gofika och självklart våra populära paradisvåfflor… (Finns 
sittplatser inomhus om inte vädret är med oss) Hönsen går lösa och 
blir alltid glada om det blir några smulor över efter fikat… Sist men inte 
minst, jo minst…… Nykläckta små kycklingar att klappa

 ?  Sjöåsen Stram 1, Helena, Anders och Nicolas: 070-571 51 06…  
Instagram: @paradisetpaberget

Perssons Cykelaffär  Ö   56

Perssons Cykelaffär i Hällekis säljer kvalitetscyklar och cykeltillbehör… 
Vi utför även service på alla typer av cyklar… Under Vårrundan är 
affären öppen för alla cykelintresserade… Affären är även en perfekt 
utgångspunkt för att ta sig runt på cykel till de olika aktörerna under 
Vårrundan…

 ?  Hällekis… Sjöråsvägen 5, Johan Odh: 073-640 04 68,  
www…perssonscykelaffar…se

Pingstkyrkan Forshem   57

En kyrka fylld av skapare och skapelser… Lokala hantverkare och 
konstnärer… Riktigt kyrkkaffe - himmelsk gott…

 ?  Forshem, Liselott Gustavsson: 070-721 36 26, www…kinnetabor…se
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Pique Provence   58

Nu finns vi på ny besöksadress… I vår Gårdsbutik och Webshop hittar du 
färgglada textilier… handgjord keramik, Laguioles klassiska bestick och 
inredning med funktion… Allt handplockat ifrån Frankrike…

 ?  OBS! Ny adress: Kollbogården Ledsjö, Annika Håkansson: 0727-43 22 88 
www…piqueprovence…se

Platåbergens Geopark    59  
Kom och besök vårt geoparkstält vid Råbäcks mekaniska stenhuggeri 
under Vårrundan… I platåbergslandskapet hittar vi världsunika geologiska 
fenomen och platser… Lär dig mer om platåberget Kinnekulle och dess 
spännande geologi och vackra omgivningar… Miniguidningar (ca 20 
minuter) varje hel timma med start kl 11…00 fram till kl 15…00… Hos oss 
kan du också titta på fossil, lukta på stinksten och utforska de olika 
bergarterna som finns i Kinnekulle…

 ?  Råbäcks hamn, Sofia Hultman: 073-247 03 06,  
www…platabergensgeopark…se

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri     59

Besök en av landets bäst bevarade arbetsplatser från det industriella 
genombrottets tid… Stenhuggeriet från 1888 är idag ett levande 
arbetslivsmuseum och byggnadsminne… Se hur vi bearbetar kalksten från 
Kinnekulle för hand och med maskin… På plats finns också Platåbergens 
Geopark, som informerar om våra fina platåberg… Servering av kaffe och 
smörgåsar… Öppet lördag och söndag kl 11-16…

 ?  Råbäcks hamn, Eric Julihn: 072-565 31 00, www…rabacksstenhuggeri…se

Rydénska huset  Ö     60

Vi bjuder in Er till Rydenska huset under Vårrundan… Huset med många 
hjärtslag där tiden gått varsamt fram och atmosfären i huset finns kvar 
sedan Systrarna Ryden öppnade sin  manufakturbutik här 1928… Idag 
inrymmer huset galleri, ateljé, vintagekammare och café… Samt trädgård 
och orangeri…  Vi har hembakat och lättare lunch samt fullständiga 
rättigheter…  Utställare: Angelica Parling Lindström- fotografi Per-Owe 
Saleryd - Konst, skulptur och återskapat… Konst Caroline Walker - Akryl och 
akvarell caroline…walker…se instagram:cwalkerart Flera lokala keramiker… 

 ? Lundsbrunn… Rydénska huset Stationsvägen 3,  
Caroline Walker: 073 - 527 21 30 
www…rydenskahuset…se    Instagram: rydenska_huset

Skeby Gårdar Ö     61

Välkommen till Skeby och vår rapsoljefabrik! I år firar vi 10-årsjubileum och 
öppnar upp våra portar… Här finns något för alla: - Guidad rundvandring i 
fabriken - Försäljning av produkter - Fikaservering - Fotoutställning och 
försäljning av foton från bygden… Fotograf: Frida Dalemar Arrangemanget 
är ett samarbete mellan Skeby Gårdar och Skeby sockengille…

 ?  Skeby, Nicklas Lundberg: 073-027 77 08, www…skebygardar…se
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Skulptör Martin Hansson  62

Öppen ateljé - välkomna…
 ?  Husaby kyrkby… Smedsbo, Martin Hansson: 0706-10 81 34,  
www…skulptor-martinhansson…se

Smedja Therese & Skulpturpark Ouroboros Ö       63

Mästarens slägga träffar det vitglödgade järnet på städet… Om och om 
igen träffar slagen… Ett nytt föremål börjar sakta växa fram… 
Välkommen in i vår lilla värld av eldig fantasi! 
Skulpturpark Ouroboros visar upp skulpturer från flera duktiga 
etablerade konstnärer/konsthantverkare… 
I våra två små butiker finner du både konst- & bruksföremål…  
Kaffe och nybakade gosaker finner ni i Cafè NYFIKET… 
Prova på smide barn 2-15 år 100kr/barn (endast söndag)

 ? Husaby Furuborg, Therese och Niclas Engdahl: 0736-40 15 05 
www…smedjatheresedesign…se

Spökhotellet Korpen   64

I det… sedan 85 år, stängda Hotell Korpen har tiden nästan stått stilla… 
Enligt vissa stängde hotellet till följd av en storskalig vattenläcka, 
enligt andra pågrund av en misslyckad seans som öppnade porten till 
andevärlden… En sak är iallafall säker - ingen har vågat sätta sin fot 
innanför hotellets portar sedan dess… Nu står hotellets portar öppna för 
allmän beskådan - vågar du komma in och få reda på hotellets djupaste 
hemligheter? 
Spökhotellet Korpen är en skräckattraktion för alla… Rekommenderad 
ålder är 9 år… Pris: 25kr/person… I huset förekommer scenrök, mörker och 
blinkande ljus… Attraktionen är inte rullstolsanpassad…

 ?  Österplana Skattegården, Casper Thor: 072-448 03 54
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StudioK   65

Välkomna att besöka vår verkstad! Vi har en studio där vi arbetar med 
olika keramiska projekt… Konstnärliga gestaltningsuppdrag samsas med 
utveckling och tillverkning av föremål i vitroporslin under namnet 
Studio Kinnekulle… Försäljning av 2:a sortering…

 ?  Trolmen Två Bäckar, Pia Törnell: 0732-20 91 54, www…studiok…nu

Svenstorps Lamm   66

Vi bedriver jord och skogsbruk och för att hålla markerna öppna har vi 
en liten pälsfårsbesättning… I maj är årets lamm ca 2 - 4 veckor gamla 
och börjar hitta på bus i hagen… Tvättbara lammskinn och mattfällar 
visar vi i Lillegårdens Gammelstuga  bredvid fårhagen…

 ?  Svenstorp… Lillegården 3, Inga-Maj Karlsson: 070-666 12 28 

Ulla Knutsson med vänner   67

Du får möta mig och mina vänner på vår gård där vi ställer ut verk i 
olika byggnader… Vi har alla olika stilar och målar med olika tekniker 
vilket vi hoppas kan vara spännande att se…  Vi möttes på Skövde 
Konstskola och ställer nu ut tillsammans… Hoppas du vill titta hit… 
Mina vänner är: 
Camilla Grip @ciagriph 
Torbjörn Samuelsson @samuelssontorbjorn

 ? Ledsjö, Uppsala 4… Ulla Knutsson: 070-696 49 04  
Instagram @ubknutsson

Ulliga Gulliga Tovade Ting        68

I hela mitt liv har jag älskat får och ull… Jag tillverkar nu olika sorters 
sittlappar, grytlappar och kopplappar mm i 100% ullgarn… Dem är virkade 
och tovade och isolerar därför både mot både värme och kyla… De passar 
lika bra inomhus på kökspallen som ute på bara backen när man är i 
naturen, hela året runt… Varmt välkomna att hitta dina speciella lappar… 
Nu är det påfyllt med härliga vår- och sommarfärger… Jag tillverkar även 
på beställning… Nytt är även att du har möjlighet att köpa plantor till din 
köksträdgård, dem jag drivit upp här hemma nu under våren… Det finns 
även ägg till försäljning från gårdens glatt sprättande hönor… Till er som 
blir lite hungriga på vägen finns det korv med bröd att köpa…

 ? Blomberg… Backeborgsvägen 1, Jenny Lander: 070-635 04 62

Utsiktens kaffestuga Kinnekulle    Ö   69

Ett riktigt mysigt café med en unik utsikt över Vänern, kållandsö och 
läckö… Utöver den vackra utsikten finns matiga smörgåsar, glass o massa 
gott fika… Vi har möjlighet att erbjuda plats både inne och ute…

 ?  Utsiktsplatsen Kinnekulle, Emma Lundström: 0510-544 040
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Utsiktstornet Kinnekulle  Ö   70

Upplev en av Nordens finaste utsiktsplatser… Inträde VUXNA 25 kr  BARN 
6-12  år 15 kr…  Barn under 6 år gratis…

 ?  Högkullen Utsiktstornet Kinnekulle, OK Klyftamo…

Vikingaskeppet Sigrid Storråda                  Ö      71

Välkomna till Vikingaskeppet Sigrid Storråda i Blombergs hamn under 
Vårrundan… Se vikingatida hantverk,  följ med vackra Sigrid ut på Vänern   
LÖRDAG och SÖNDAG: Tur kl…13…00-14…00 Tur med Sigrid: 180 kr/vuxen, 
60kr/barn upp till 16 år… Max 45 passagerare… Swish: 123 162 82 54… 
Guidning  av brickbandsvävning och vikingatida kläder – vikingarna 
guidar dig genom historiskt mode! Kl 09…00-13…00 Guidad turer ombord 
skeppet med våra Guider Kl… 09…00-13…00… Kaffe och hamburgare 
serveras båda dagarna, hela dagarna! BARNTÄVLING hela helgen: Teckna 
din egen tolkning av ett vikingaskepp! Du kan vinna en familjebiljett 
på en tur vid Läckö Slott… Samarrangemang: Föreningen Vikingaskeppet 
Sigrid Storråda och Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden…

 ? Blombergs hamn… Jonas Krantz: 070 - 671 04 57, www…sigrid…se

Västerplana kyrka   72

Öppen och bemannad för visning… 
Program Lördag kl 14 Musik & Lyrik Britt Modin och Ingrid Linderoth…  
Kl 15 och 16 Guidning… Söndag Kl… 11 och kl 16 Guidning… Kl… 14 Musik…

 ? Västerplana kyrka, 0511-285 00, www…svenskakyrkan…se/gotene 

Xoore Studios 
  

   73

Biskopsborgen kommer att gästas av tre konstnärer, varav två ställer ut 
konst och den tredje ställer ut konst och har eldshower! 
Om konstnärerna: 
Xoore: Konstnär som målar realistisk, natur och fantasyinspirerad konst… 
Använder sin fantasi för att skapa kopplingar mellan hennes eget sinne 
och sin åskådares, kom och njut av att se hennes värld bli din!   
Xoore Phoenix Fire Show, Emelie Björndotter: Boka biljetter till föreställningen… 
200kr per person… Lördag: kl 18 och 18:30… Söndag kl 18  och 18:30… 
Boka via xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768

Christine Tomtlund: Illustratör som målar naturligt realistisk magi… 
För visst finns det magi,  i penseldragen, i trollsländans vingar, i 
sekunden då solen träffar älvan som dansar i dimman… Låt oss drömma 
tillsammans i sagobokens förtrollade värld…

Therese Silvferstrand: Har ritat större delen av livet men har använt 
tekniken dotwork/stippling med finelinerpenna i ungefär 8 år, blir oftast 
en bakgrund i form av galaxy eller stjärnhimmel blandat med olika 
motiv… Blandar ibland fineliner med akvarell eller tusch för att få in lite 
färg i det svartvita…

 ?  Biskopsborgen Husaby, Emelie Björndotter: 076-169 97 68
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Årnäs Museum  74

Museet hyser två utställningar om Årnäs historia… I en sal visas bilder och 
fynd från den arkeologiska utgrävningen av den magnifika medeltida 
kungsborgen Aranäs… I nästa sal visas glasbrukstiden 1802 – 1960 med 
bl…a… flaskor, formar, arbetsredskap och illustrationer i form av tavlor…

 ? Årnäs… Bruksvägen 7… Honorine Ekman 070-896 08 08

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle  77

Biosfärföreningen är på plats med kul saker för stora och små med 
temat ekosystem och biologisk mångfald!  
Spela Superkraftpelet, var med i tävlingen om ”bästa-pollinerarvänliga 
trädgården” och byt tankar med oss om en mer hållbar framtid… Vi ses 
vid Österplana kyrka…

 ?  Samlingsutställning… Österplana kyrka, Helena Torsell, 0501-755 039, 
www…vanerkulle…org

Änglalikt Reiki Studio    75

Välkommen till Änglalikt Reiki Studio i Lundsbrunn… Här har vi fokus 
på vår inre hälsa och välmående… Ingång finner ni på vänster gavel 
av Lundsbrunns Bygdegård… Här kan ni få prova på Reiki behandling 
under både lördagen och söndagen… Reiki är en gammal japansk 
avslappningsmetod och mer info finns att läsa på hemsidan… Änglalikt 
Reiki Studio har även försäljning av kristallarmband och välkomna att 
delta på meditation ute i det gröna kl 16 på lördagen och söndagen kl 11 
och kl 16… Reiki firar 100år under år 2022… För det var år 1922 på berget 
Mount Kurama i Japan som Mikao Usui fick sin stora upplevelse av Reiki 
och sedan förde han denna lära om Reiki vidare till fler som en metod för 
att behandla olika obalanser i den fysiska kroppen och i vårt energisystem… 
Under lördagen gästas jag av Nettans Andrum från Vara som är med 
och erbjuder prova på Reiki behandlingar… Kl 11 är ni välkomna att delta 
på välgörande energirörelser utomhus med Nettans Andrum… Under 
söndagen gästas jag av Vindla - Naturläkning, från Lidköping… Som utöver 
prova på Reiki behandlingar även erbjuder egentillverkade örtteer & 
hudvårdsprodukter, kristallsmycken m…m till försäljning…

 ?  Lundsbrunns Bygdegård… ingång vänster gavel, www…anglalikt…se

Ödegården Fullösa   76

Kaffeservering med hembakad kakbuffé…  Affis originella keramik…  Berit 
Titti Söderqvists fantastiska foton, design,by…marie - smycken av gamla 
bestick… Betala med swish eller kontant! 
Vid dåligt väder kan man sitta inne i det fina huset och fika! 

 ? Fullösa… Ödegården, Ywonne Tinglöf: 0763-11 91 73 
Facebook: AffiLera     Insta: @design…by…marie @affilera_…
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Österplana kyrka  
Samlingsutställning för Vårrundan Kinnekulle  77

Samlingsutställning i Österplana kyrka… Här presenterar alla aktörer sig och 
visar i korthet vad de erbjuder… Lotteriets vinstbord och Info-Point finns här…

 ?  Föreningen Mötesplats Kinnekulle… Maria Henriksson: 076-774 40 45 
www…motesplatskinnekulle…se 

Avrebeka Ö   78

Trikåtyger, sybehör och mycket till handarbete… Stor ökning på stick och 
virkgarner… Öppet året runt…

 ?  Götene, Lidköpingsvägen 22, Aiga Vevere , 070-381 35 51 
FB: Avrebeka tyger och garn

Storegår´n i Kestad  Ö    79

Familjen Fredriksson på Storegår´n i Kestad Försäljning av gårdens 
nötkött samt mjöl och korn av äldre sorter av kulturspannmål från 
Åker&Äng… Nötköttet kommer från Herefordkor som är födda och 
uppvuxna på gården… Djuren går i ranchdrift (utomhus hela året) 
och är uppfödda på gräs och örter… Åker & Äng är det lilla företaget 
med stort hjärta… Tillsammans med Familjen Bergman på Humlebäck 
utanför Grästorp odlar vi spannmålssorter med historiska anor till 
exempel Dinkel, Emmer, Schmidtråg och Lantvete… Mjölet förädlas i nära 
samarbete med Levene Kvarn… Välkomna till en gård där omtanke och 
miljötänk står i centrum! 

 ? Kestad Storegården, Per Fredriksson:  070-55 55 138; www…kestad…se

Soldattorpet i Västerplana                             80

Välkomna att besöka det gamla Soldattorpet i Västerplana med anor 
från 1700-talet… Ryktet gör gällande att Greta Garbos förfäder bodde 
här, där av det lokala namnet Garbostugan… Vi serverar hembakt och 
kaffe men även hamburgare och korv…

 ? Västerplana, Åtorp 399, Anna Lindström-Johansson,  073- 505 44 21

Hitta närmaste Info Point
i Destination Läckö-Kinnekulle 

genom att skanna QR-koden!
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Aktiviteter  
Vårrundan Kinnekulle

Lördag 7 maj
Klockan 10-16
8  Berget Orangeri Bakning i bakstugan

Klockan 10 -22 
64  Spökhotellet Korpen: Skräckattraktion för alla… Rekommenderad från 9 år… 
Pirs… 25 kr/ person… I huset förekommer scenrök, mörker och blinkande ljus… 
Attraktionen är inte rullstolsanpassad…

Klockan 11
17  Forshems kyrka: Guidning
30  Husaby kyrka: Tornvisning
32  Hällekis Båtklubb: Officiell invigning av den nya hamnen…
40  Kinne-Vedum kyrka: Kort meditation med musik
41  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Anna Lokrantz berättar om podden
      ”Utflykt till Kinnekulle”…
75  Änglalikt Reika Studio: Välgörande energirörelser utomhus  
      med Nettans Andrum…

Klockan 12
41  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Konstnärerna berättar…
50  Medelplana kyrka: Vårmusik med Hugo Ljungqvist                                                                            

Klockan 13
17  Forshems kyrka: Guidning
71  Vikingaskeppet Sigrid Storråda: kl 13-14 Tur med Sigrid: 180 kr/vuxen, 
60kr/barn upp till 16 år… Max 45 passagerare

Klockan 13:30 
30  Husaby kyrka:  ”Gravarna” Anna Nyqvist Thorsson, arkeolog  

Klockan 14 
17  Forshems kyrka: Orgelmusik Inger Berzelius
30  Husaby kyrka” Guds sånglärka – ett program om Paul Nilsson” Ingemar 
Magnusson  
50  Medelplana kyrka: Tornvisning                                                                                                                       
72 Västerplana kyrka  Musik & Lyrik Britt Modin och Ingrid Linderoth
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Klockan 15
17  Forshems kyrka: Guidning
40  Kinne-Vedum kyrka: Kort meditation med musik
72  Västerplana kyrka: Guidning

Klockan 16 
30  Husaby kyrka: Musikandakt ”Guds sånglärka
50  Medelplana kyrka: Tornvisning                                                                                                                       
72  Västerplana kyrka: Guidning
75  Änglalikt Reiki Studio: Meditation ute i det gröna 

Klockan 18
73  Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…

Klockan 18:30
73  Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…

Söndag 8 maj
Klockan 10-18 
64  Spökhotellet Korpen: Skräckattraktion för alla… Rekommenderad från 9 år… 
Pirs… 25 kr/ person… I huset förekommer scenrök, mörker och blinkande ljus… 
Attraktionen är inte rullstolsanpassad…

Klockan 10-17 
48  Yogakatten, Kreativt avstamp Ponnyridning i trädgården 

Klockan 11-16
8  Berget Orangeri Bakning i bakstugan

Klockan 11
17  Forshems kyrka: Guidning
41  Kollängens Tingshus & vandrarhem: Anna Lokrantz berättar om podden
      ”Utflykt till Kinnekulle”…
30   Husaby kyrka: Gudstjänst medverkande av vägkyrkoungdomar 
40  Kinne-Vedum kyrka: Kort meditation med musik
59   Platåbergens Geopark Miniguidning (ca 20 minuter)
72   Västerplana kyrka: Guidning
75   Änglalikt Reiki Studio: Meditation ute i det gröna 

Klockan 12
41   Kollängens Tingshus & vandrarhem: Konstnärerna berättar…
59  Platåbergens Geopark Miniguidning (ca 20 minuter)
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Klockan 13 
17  Forshems kyrka: Guidning
30   Husaby kyrka: Tornvisning
59   Platåbergens Geopark Miniguidning (ca 20 minuter)
71   Vikingaskeppet Sigrid Storråda: kl 13-14 Tur med Sigrid: 180 kr/vuxen, 
      60kr/barn upp till 16 år… Max 45 passagerare

Klockan 14 
30   Husaby kyrka: Tornvisning
50   Medelplana kyrka: Tornvisning                                                                                                                       
72   Västerplana kyrka: Musik & Lyrik Britt Modin och Ingrid Linderoth   

Klockan 15 
17  Forshems kyrka: Guidning
30   Husaby kyrka: Tornvisning
50   Medelplana kyrka: Tornvisning                                                                                                                       

Klockan 16 
30   Husaby kyrka: Tornvisning
40   Kinne-Vedum kyrka: ”Konst o Musik i Guds-tjänst” Monika Hedlund, 
präst… Ulla Stern, fiol och Maria Lugn, piano… Akvareller, Börje Lundqvist…
72   Västerplana kyrka: Guidning 
75   Änglalikt Reiki Studio: Meditation ute i det gröna 

Klockan 18
73  Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…
50   Medelplana kyrka: Vitsippssöndag, Kinnekulle kören… Gudstjänst med 
gästpredikant, Bengt-Åke Öhgren präst och fotograf från Tidaholm…

Klockan 18:30
73   Xoore Studios: Xoore Phoenix Fire Show: 200kr per person… Boka via 
xoorestudios@gmail…com eller ring/sms 076-16 99 768…
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1… Hur besöker du Vårrundan Kinnekulle?
  På egen hand
  Vi är ……………… pers…

2… Vilken ålderskategori tillhör du/ni?
 0-12 år
 13-19 år
 20-29 år
 30-44 år
 45-65 år
 66 år -

3… Hur fick du kännedom om Vårrundan Kinnekulle
 (du kan kryssa i flera alternativ)?

 Tidningsartikel
 Turistbyrå
 Internet

4… Om programbladet:
Var det lätt att få tag på?   Ja   Nej
Var informationen tillräcklig?   Ja   Nej
Var kartan lätt att följa?   Ja   Nej

Annan synpunkt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5… Sätt betyg på följande: (1 är dåligt och 5 är mycket bra…)
Aktörernas utbud/kvalitet 1   2   3   4    5   
Mat/caféutbud 1   2   3   4    5   
Bemötande 1   2   3   4    5    
Vårrundan som helhet 1   2   3   4     5   

Annan synpunkt: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6… Har du besökt Vårrundan Kinnekulle tidigare år?     Ja       Nej

7… Har du besökt samlingsutställningen 
 i Österplana kyrka?                       Ja       Nej

8… Har du ”Vårrundat” i 1 eller 2 dagar?             1 dag     2 dagar

9… Hur många ”Vårrundeplatser”
 har du besökt under helgen? ……………………………………………………………… platser

10… Har du som tillrest övernattat i området?  
    På hotell, camping e…d…         Hos släkt och vänner          Nej

11…  Uppskatta hur mycket du konsumerar för 
 i samband med ”din Vårrunda”:

    0-250 kr,       251-500 kr,       501-1000 kr, 
    1001-2500 kr,       Mer än så

12… Vill du återkomma till Vårrundan Kinnekulle nästa år?
    Ja         Nej         Vet ej

Utvärdering 
Glöm inte att fylla i uppgifterna på andra sidan av det här kortet,  
så är du med i utlottningen av ett härligt Spa-paket på Lundsbrunn  
Resort & Spa…

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

 Affisch
 Bekanta
 Annons i tidningen… Vilken? ……………………………………………………………………………………………

 Annat: ………………………………………………………………………………………………………………………
 Facebook
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Besök minst fem aktörer  under helgen och fyll i utvärderingen på 
baksidan av det här kortet… Du delta i utlottning av ett presentkort på 

Brunnspaketet på Lundsbrunn Resort & Spa… Värde 4140 kr…

Brunnspaket på Lundsbrunn  
Resort & Spa med övernattning

Brunnspaket
Paketet inkluderar välkomstfika, logi, 

frukost, trerättersmiddag och spaentré…

Delta i utlottning!

Hos varje aktör och på www…kinnekulle…se finns  
en symbol i form av en blomma… 

Fyll i nummer, namn och symbol för fem aktörer som du besökt (ett 
av besöken kan vara på www.kinnekulle.se) Fyll också i utvärderingen. 
Lämna kortet i original under helgen till någon av aktörerna eller vid 
samlingsutställningen.

OBS! Endast en kupong per person får lämnas in… 
Vinnaren meddelas per post… Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren…

Undertecknad har besökt följande aktörer och dessutom fyllt i 
utvärderingen på kortets baksida:

Nummer Aktör  Symbol (blomma)

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

Namn: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adress: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postadress: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Vandringsleder 
där du ser 

vart du är på 
leden

Ladda ner appen 
”Läckö Kinnekulle”

Du hittar hela 
denna broschyren 
som en tur i appen 
där du kan se vart 

du är på kartan

Skanna för att 
ladda ner appen

Här är jag
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som en tur i appen 
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du är på kartan

Skanna för att 
ladda ner appen

Här är jag

 
Gilla Vårrundan Kinnekulle och Höstrundan Kinnekulle på Facebook

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

www.motesplatskinnekulle.se

Vårrundan omslag bilden: Fotograf Jesper Anhede

Art director och grafisk designer: Rana Mohanna  www.rana.fi

Vårrundan Kinnekulle och Höstrundan Kinnekulle anordnas av föreningen 
Mötesplats Kinnekulle och de medverkande aktörerna med stöd av  

Västra Götalandsregionen och Götene kommun.

Sjönära boende i Källby
 Nordskog 3 etapp C

Sjönära och strandnära boende vid Vänern.
Attraktiva tomter i ett typiskt villakvarter 
i ett naturskönt område.
Närhet till bad, frilufts- och båtliv, natur och 
promenader.
Ett nära läge till såväl Götene, Skara och 
Lidköping, bra pendelmöjlighet till bland 
annat Göteborg.

För mer information om tomter, 
s tart tomtförsäljning, anmäl ditt intresse till gotene@fas tighetsbyran.se 0511-590 60

Mer info: 
gotene.se/sjonara 

Bara 
tre tomter 

kvar


