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Nyinvigning 
av bibliotek, 
konstrum och 
medborgarkontor!

Tisdag den 1 februari 
Program:
kl 10  Kommunalrådet Kent Selmosson klipper 

bandet.
 Musikunderhållning.
 Vi firar med kaffe och tårta.

Kl 12 Författaren Tommy Österberg, från 
Lidköping, berättar om sin bok 
”Min passionerade mor och andra 
noveller”. Modern arbetade på Råbäck i 
början av 40-talet. 

Kl 16 Trollkarlen Niklas Möller trollar för alla 
barn. Ev. TV-spelsturnering

Kl 19 Agneta Tjäder berättar om författarinnan 
Birgit Th Sparre. Entré (läs mer på s.4). 

Klass 2A och 2B, Ljungsbackenskolan visar sin 
utställning om snö i bibliotekets barnavdelning.

Syftet med ombyggnaden är att öka 
tillgängligheten. Biblioteket är nu även öppet 
mellan kl 8-10 ( 8-13 onsdag). Med ny teknik 
kan du låna och återlämna böcker på dessa 
tider. Övriga tider är biblioteket bemannat för 
att ge bästa service till besökare och låntagare. 
Konstrummet får en mer central och synlig plats.
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Götene Konstförenings utställningar i 
nya konstrummet

27 februari - 19 mars 
Barbro Christoffersson 
Hjo

3 april - 30 april 
Africa Coll 
Vinninga

15 maj - 28 maj 
Peter Skallström 
Husaby

Utställningstider:
Vernissagedagen kl 14-16.
Övriga dagar som 
bibliotekets öppettider.

Som medlem i Götene konstförening deltar du i 
årliga utlottningar och du bidrar också till att stärka 
bildkonsten. Bli medlem genom att betala 180 kr till 
Pg 83 66 57-7. Glöm inte att uppge namn och adress. 

Invigningsutställning
1 februari – 19 februari
Korona, fotoutställning
”Krönta vänner”
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Litteraturcafé
Journalisten Agneta Tjäder berättar i
ord och bild om författarinnan 
Birgit Th Sparre. 

Flickan från Ingenstans kallar Agneta Tjäder sin 
bok om den folkkära författarinnan Birgit Th Sparre 
(1903-1984). Titeln är fantasieggande – Birgit Sparre 
adopterades som mycket liten av greveparet Sparre på 
Sjöreds gård vid Åsunden. Hon fick en kärleksfull och 
god uppfostran, men hon fick aldrig veta något om sitt 
ursprung. 

Birgit Th Sparre skrev under årens lopp 33 böcker, men 
författarinna ville hon aldrig kallas. ”Jag skriver bara 
böcker och det är stor skillnad det”!

Birgit Th Sparre skrev också artiklar och reseskildringar 
från många och långa resor och vistelser utomlands, 
framför allt från platser runt Medelhavet och Afrika. 
Mest känd för läsekretsen är Birgit Th Sparre för 
sina romaner om ”gårdarna runt sjön”. I dessa böcker 
skildrar hon trakten, sjön och människorna som hon 
lärde känna och älska under sin barndom och uppväxt. 
Många läsare har följt kärleksparet Diana Stjärnudd och 
Joachim Riddercrona och deras väg fram till kärleken. 

Biblioteket, Götene
Tisdag 1 februari, kl 19.00

Entré 80 kr, biblioteket bjuder på förfriskningar. 
Arr: Biblioteket och Föreningen för Västgötalitteratur 
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Bibliotekets lovverksamheter
Vecka 7 – sportlovet
Måndag 14 februari kl 14-16
Skaparverkstad – vi gör allahjärtansdag-kort

Det finns möjlighet att vara med i bibliotekets 
tipspromenad. Den finns i biblioteket hela veckan.

Rockkarusellen
Rockkarusellen är en musiktävling som alla i hela 
landet kan delta i. Det är en unik möjlighet för 
oetablerade band och artister att få fler spelningar 
och därmed kunna utvecklas som musiker och 
scenpersonligheter. Kom och lyssna på våra lokala 
band.

Rockkarusellen på GK:s 
(källarlokalen i Elimkyrkan)
4 mars och 11 mars
kl 18.00-ca 22.00
Arr: Studiefrämjandet, Fritid/ungdom, Elimkyrkan

Vecka 16 – påsklov
Tisdag 19 april kl 15-17
Bokjury-mingel – vi utser 
kommunens vinnare av bokjuryn och 
vi lottar ut bokpriser till de som varit 
med och röstat.
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EMRIK
Från stadens 
brus till havets 
djup

Visor, popsånger, soulballader och swinglåtar, med 
texter från storstadens myller och havsbandets eviga 
kluckande. Emrik, Ray Charles, Evert Taube, Nat King 
Cole med flera står för text och musik. 

Emrik Larsson är en av Sveriges mest erfarna scen-
entertainers och har sjungit i SVT:s ”På Spåret”, 
”Doobidoo”, ”SOLO”, i radio och på scener runt om i 
landet. Han har i eget namn släppt tre fullängdsalbum 
med vispop på svenska.
Pianisten DAVID BÄCK har bland annat turnerat 
med Bohuslän Big Band, undervisar på Ljungskiles 
folkhögskola, startat en jazzskola i Palestina, samt 
turnerat och undervisat i Sydafrika. David driver även 
publiksuccén ”Jazz i Masthugget” sedan flera år.

På bas tillkommer erfarne basisten Stefan Bellnäs.

Restaurang Taste, Götene
Torsdag 17 februari, kl 20.00 
Entré 100 kr

Konsertbuffé serveras mellan kl 18.00–19.30. 
Pris 150 kr inkl mineralvatten och kaffe (betalas på 
plats). Boka bord på tel. 0511-591 00. 
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Ett ögonblick!
En musikföreställning 
om livet sådär i största 
allmänhet och ögonblicken 
i synnerhet. Spelad, 
sjungen och berättad av 
Eva Bartholdsson och 
Greger Siljebo.

På sin 80-årsdag drar sig svärfar till minnes sin 
40-årsfest. ”Jag minns den som igår och hur jag tänkte 
att det är långt kvar tills jag är dubbelt så gammal…. Nu 
står jag här, ett ögonblick senare, och undrar vad som 
hände…. Vart tog åren vägen?” Och ändå; så många 
historier ur livet han kan berätta! Så många ögonblick, 
av stort och smått, livet ändå innehåller! Det är några 
av dessa ögonblick, egna och andras, vi vill ta ett 
ögonblick av er tid att sjunga och berätta om.

Eva Bartholdsson, halländska och sångerska, med sina 
musikaliska rötter i visan. Hon har uppträtt på de flesta 
av de svenska visscenerna, och har genom åren tilldelats 
ett antal utmärkelser, som t.ex. Olrog-stipendiet och 
Hambe-stipendiet .
Greger Siljebo, västerbottning, violinist och 
mandolaspelare, och äger sedan 1985 rätten att titulera 
sig riksspelman. 

Lundsbrunns bygdegård, Lundsbrunn
Lördag 19 februari, kl 18.30
Entré 200 kr (förköp). I paus serveras soppa och bröd 
som ingår i entréavgiften. 
Biljetter säljs även i affären i Lundsbrunn.

Medarr: Lundsbrunns bygdegårdsförening 
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Berättaraftnar -berättelser om och 
med människor i vår bygd.

Berättaraftnarna återkommer med nya spännande teman 
under följande kvällar:

22 februari
29 mars
 
Tid: kl 19.00 - 20.30
Fri entré
Fika gärna innan på Café Helena.

Lokal: Götene Äldrecentrum, Helenagården, Berget 

Dagbio på Göta Lejon
Alla är välkomna att se dagbio!

Dagbion fortsätter med visningar under våren. Efter 
filmen inbjuds besökarna till fika i Centrumcafeét. Fika 
ingår i biljettpriset på 60 kr.

Programmet affischeras och presenteras i annons i 
Götene Tidning, samt läggs ut på kommunens hemsida. 

Underkastelsen
”Underkastelsen” är Stefan Jarls film om de hundratals 
kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat 
av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra 
världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.
1 mars kl 19.00
Medarr: Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle och 
Studiefrämjandet.

Biograf Göta Lejon finns inrymd i Götasalen i 
Centrumhuset. Vanligen visas film onsdagar och 
söndagar. Här kan du se bra filmer till ett mycket 
förmånligt pris. För aktuellt program och mer 
information om Göta Lejon: www.gotene.se/bio eller 
kontakta Medborgarkontoret tel. 0511-38 60 01. 
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Susanne Alfvengren
Över ett kvarts sekel som skivartist!

Susanne Alfvengren sjunger om det lilla och det stora, 
livet och kärleken, om himlen och om jorden - och allt 
däremellan!

Susanne släppte sitt debutalbum ”Magneter” 1984 
och där fanns bland annat låten ”När vi rör varann”. 
Belöningen blev 160 000 sålda plattor och en 
platinaskiva. Sedan avlöste den ena hiten efter den 
andra varandra. Vem minns inte ”Ögon man inte 
glömmer”, ”Som stormen river öppet hav” och ”Ängar 
av guld” för att nämna några. 

Kinnekullegården
Fredag 25 februari, kl 20.00
Entré 150 kr.
Restaurangen har öppet från kl 18.00, boka gärna bord 
0510-54 40 40.
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2022 - vad har vi på pizzan då?
Musikalisk barn-science-fiction
2022 - Vad har vi på pizzan då?
Salta lakritsstänger?
Grädde och maränger?
Har alla rymdraketer?
Undrar vad folk heter?

Det är framtid i vår kommun. Året är 2022. Lisa 
och Lage har en superhemlig pizzaklubb i en 
uppfinnarverkstad. Det är Lothars verkstad och han 
bor där med den känslige roboten Viktor Pettersson. 
I verkstaden är det alltid full fart, uppfinningar ska 
uppfinnas, frisyrer bytas, pizzor bakas och sånger 
sjungas. Lage har nämligen fått sångest.

Allt hade varit frid och fröjd om inte Maktmästarna 
från Jätteborg varit i farten. Det är de som, med 
pålitligern Gudrun Kristensson i spetsen, vill lägga ner 
kommunen och ta bort allt som är roligt och härligt. Nu 
är det bråttom att rädda kommunen och visa vad som 
egentligen är viktigt här i världen.

Familjeföreställning, 6-10 år, ca. 45 min.

Idrottshallen Källby
Lördag 5 mars kl 12.00 och 14.00
Entré 30 kr 
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Lyrikcafé 
Naturen skildrad i lyriken under fyra 
hundra år.

Hur har synen på naturen skiftat genom tiderna? 
Kanske får vi svar på frågan i svensk lyrik under fyra 
århundraden, från 1600-talspoeten Lars Wivallius – till 
Ingrid Sjöstrand från vår egen tid. 

Björn Sjöstedt, tidigare lärare i svenska på gymnasiet, 
väljer dikter som speglar naturens betydelse för oss 
svenskar, som ofta kallas ett naturälskande folk. Björn 
är också styrelseledamot i Naturskyddsförening samt i 
Götene konstförening. 

En torr och kall vår gör sommaren kort
Och vintrens föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår, si våren går bort
Och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
Nu kölden sommaren river.
         Wivallius (1605-1669)

Biblioteket, Götene
Måndag 7 mars, kl 19.00
Entré 50 kr inkl enklare förtäring 

Arr: Biblioteket och Naturskyddsföreningen Götene-
Kinnekulle samt Studiefrämjandet. 
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En visa nu jag sjunga vill
Samlade visor från trakten 

Vissångerskan och flöjtisten Emma Johansson och 
violinisten Erica Risinger är två unga musiker som 
verkligen brinner för folkmusik från våra trakter. 
Tillsammans med gitarristen Henrik Cederblom framför 
de visor och folklåtar insamlade från många platser runt 
om i Bohuslän, Västergötland och Dalsland. 

De tar dessutom ansvar för att förmedla och dela 
sång- och musiktraditionerna för att de inte ska 
falla i glömska. Välkända och bortglömda låtar 
blandas och framförs med musikalisk nyfikenhet 
och varm eftertanke som kan passa i ett möte över 
generationsgränserna.

Österängs Bygdegård
Söndag 13 mars, kl 15.00
Entré 50 kr, kaffeservering.

I samarbete med Österängs Bygdegårdsförening, Musik 
i Väst, Hitta folkmusiken.nu (webbplats kommer i 
slutet av mars), Västarvet och Dialekt-, ortnamns- och 
folkminnesarkivet (DAG)
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Västergötlands medeltida 
skulptur
Föreläsning och bildvisning av professor 
Jan Svanberg 

Professor Jan Svanberg är en stor kännare av vår 
medeltida konst. I sin nya bok, ”Västergötlands 
medeltida skulptur”, ger han en samlad bild av 
stenhuggarkonsten i Västergötland under denna tid. 
Särskilt i Västergötland har stenhuggarna lämnat många 
spår efter sin konstnärliga gärning i t ex Gudhems 
kloster och i kyrkor som Husaby, Forshem och inte 
minst i Skälvum. Ett helt kapitel i boken ägnas just 
åt Skälvums kyrka. Här har kyrkans arkitekt och 
stenmästare huggit in sitt namn. Ovanför kyrkporten 
står inhugget ”Othelric me fecit” (Othelric byggde mig). 

Professor Svanberg föreläser utifrån sin bok och visar 
med bilder exempel på stenhuggarnas mästerverk. 

Husaby kyrka 
Söndag 20 mars, kl 14.00 

Efter föredraget förläggs ett 
studiebesök i Skälvums kyrka. 
Entré 50 kr.

Arrangörer: Husaby hembygdsförening, Husaby 
pastorat, Västergötlands fornminnesförening och 
kommunbiblioteket i Götene. 
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En resa med dikten 
Lyrik och musik med Elsie Johansson och 
Anders Persson

Med livets sjungande vemod som följeslagare 
bjuds publiken på en resa genom Elsie Johanssons 
poesilandskap. En självbiografisk expedition som 
undersöker vad det egentligen innebär att vara 
människa. Texterna varvas med jazzmusikern Anders 
Perssons finstämda pianoimprovisationer.

”Jag har skrivit mig igenom livet” säger Elsie 
Johansson. I denna exklusiva uppläsningskonsert delar 
hon med sig av sina högst personliga dikter, sprungna 
ur egna erfarenheter av hur livet kan gestalta sig. 
Många har känt igen sig i hennes skildringar av svensk 
arbetarklass under 1930- och 40-talen i böckerna 
Glasfåglarna, Mosippan och Nancy. Hittills har hon gett 
ut ett femtontal böcker inom olika genrer och belönats 
med en rad prestigefyllda priser, bland andra Ivar Lo-
priset, Stig Dagerman-priset och Aniara-priset. 

Anders Persson är jazzmusiker som behärskar en 
mängd stilar och uttryck. Förutom med sin egen jazz-
konstellation, Anders Persson Trio spelar han med en 
rad andra kända jazzmusiker, som Stina Nordenstam, 
Lina Nyberg, Toots Thielemans, Jim Beard, Viktoria 
Tolstoy för att nämna några. 

Församlingshemmet, Götene
Onsdag 23 mars, kl 19.00
Entré 100 kr
Arrangeras i samarbete med Musik i väst.
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Livsåskådningsmässa
…med representanter för judendom, kristendom, islam, 
bahai, hinduism, buddhism, sikhism, asatrosamfundet 
och humanisterna.

Duktiga föreläsare, spännande diskussioner och 
tankeväckande betraktelser kring livets stora frågor. 
Lyssna bl.a. till Björn Lindeberg som berättar om sina 
17 år som buddhistmunk i Thailand.

Program under eftermiddagen. Se kommande annonser 
för mer information om tider och programpunkter.

Centrumhuset, Götene
Lördag 2 april
Fri entré
Arrangörer: Västerbyskolan, Svenska kyrkan, GKSR 
och Sensus
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Landsarkivet besöker Götene

Landsarkivet i Göteborg är ett av Sveriges tio 
landsarkiv och ansvarar för Västra Götalands län. Idag 
har landsarkivet ca 90 000 hyllmeter arkivhandlingar 
varav två tredjedelar har statligt ursprung och en 
tredjedel är privatarkiv. 

Det mest efterfrågade för t ex släktforskare är 
kyrkoarkiven. Men här finns många andra typer av 
arkiv, bl a länsstyrelse- och domstolsarkiv, arkiv för 
läroverk, polismyndigheter, kriminalvård, tull mm.

2011 fyller landsarkivet i Göteborg 100 år. Detta 
kommer att uppmärksammas genom att personal från 
landsarkivet besöker olika kommuner och berättar om 
sin verksamhet och om alla de olika arkiv som finns.

Till vår glädje får Götene kommun besök under en dag. 

Planerat datum är måndag den 4 april. Närmare 
information och program kommer att annonseras i 
lokalpressen samt via kommunens hemsida. 

Välkomna!

Centrumhuset, Götene
Måndag 4 april 
Arr: Kommunbiblioteket, Götene släktforskarförening, 
Studieförbundet Vuxenskolan 
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Efter istiden 
Så formades vårt landskap

Mark D. Johnson har under fyra somrar vandrat över 
slätterna väster om Billingen mellan Skara och Götene 
för att förstå vad som hände i området vid slutet av 
istiden. Han har borrat och tittat i vartenda grustag. 

Några viktiga istidshändelser ägde rum i just dessa 
trakter: Inlandsisens avsmältning hade nått fram till 
centrala Jylland i Danmark men isen ryckte fram igen 
under en kall period och stannade till vid Skara. Under 
en kort period skapades en rad ryggar (randmoräner). 
Skånings-Åsaka och Ledsjö kyrkor ligger på två av 
dessa sju ryggar. En annan händelse var tappningen 
av Baltiska Issjön som låg öster om Billingen men 
uppdämd av inlandsisen. När isens kant smälte förbi 
nordspetsen av Billingen spolades 7000 km3 vatten 
västerut rakt över Götene.

Mark kommer att prata om dessa händelser men mest 
handlar det om en överblick av hur landskapet runt 
Götene blev till.

Mark D. Johnson är docent i kvartärgeologi vid 
Göteborgs universitet. Hans intressen är geologi och 
istidens och deras lämningar på landskapet. Mark har 
forskat i nästan 30 år i Colorado, Minnesota, Wisconsin, 
och nu i Sverige och på Island.

Kyrkskolan, Ledsjö
Torsdag 14 april, kl 19.00 
Fri entré
Medarr: Skaraborgs geologiska förening
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Bullpromenaden
Bullar och äventyr!

Mamma har bakat. Hon skickar Jesper med en påse 
bullar till mormor. På vägen träffar Jesper människor 
och djur ... när han kommer fram är påsen tom! 
Men historien slutar lyckligt. Mormor har också bakat 
bullar.

Levande teater med finurliga ombyten, överraskande 
snö och mycket kontakt med barnen i publiken. 
Föreställningen är byggd på en berättelse av Kerstin 
Sundh med evaahlbergTEATER. 

En familjeföreställning för barn från 3 år. 

Sessionsalen, Centrumhuset, Götene
Fredag 15 april, kl 16.00
Entré 30 kr
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Författarcafé 
Möt författaren 
Kristina Appelqvist 
från Lerdala 

Kristina Appelqvist tillhör gruppen nya kvinnliga 
författare som skriver deckare. Två romaner har det 
hunnit bli sedan hon lämnade sitt arbete som presschef 
på Högskolan i Skövde. Kristina Appelqvist tog då 
chansen att uppfylla en gammal dröm, att skriva 
skönlitterära böcker. 

2009 kom den första deckaren med titeln ”Den 
svarta löparen”, som snart följdes upp med nästa 
del i en planerad serie; ”Den som törstar”, 2010. 
Huvudpersonen heter Emma Lundberg och är rektor vid 
Västgöta universitet. Tillsammans med den utredande 
polisen, Filip Alexandersson, utreder de brotten, som t 
ex i den första boken kretsar omkring ett arkeologiskt 
fynd från Varnhem. 

Kristina Appelqvist är inspirerad av pusseldeckare och 
hon skapar gärna komplicerade intriger i samma anda 
som sina engelska kollegor. Kristina Appelqvist är i 
botten litteraturvetare, journalist och informatör. 

Välkomna till en spännande kväll tillsammans med en 
lokalt förankrad författare!

Biblioteket, Götene
Måndag 2 maj, kl 19.00
Entré 80 kr, inkl enklare förtäring.



20
Kulturprogram Våren 2011  Götene kommun

Rigmor Gustafsson 
Vårrundekonsert

Rigmor Gustafsson är unik på den svenska jazzscenen. 
Hennes senaste fyra album har samtliga sålt guld! Ett 
enastående facit som värmländska Rigmor Gustafsson 
är alldeles ensam om. Rigmor Gustafsson har 
medverkat i både Allsång på Skansen och Så ska det 
låta. 

Hon skriver också egen musik. Då låter hon musiken 
växa på egna villkor i en bred och tillåtande fåra. På ena 
sidan hägrar Stevie Wonders melodiska fantasi, på den 
andra jazzens oförutsägbara landskap, och däremellan 
finns hennes eget musikaliska landskap.

Till konserten i Kinne-Kleva kommer hon tillsammans 
med en trio skickliga musiker.

Kinne-Kleva kyrka
Lördag 7 maj, kl 19.00
Entré 200 kr

Vårrundan på Kinnekulle 7-8 maj
Första helgen i maj är det fest i Kinnekullebygden! Då 
visar vi upp det mesta och det bästa av vad trakten har 
att erbjuda. Konstnärer och konsthantverkare öppnar 
sina ateljéer. Det bjuds på guidningar, naturvandringar, 
aktiviteter, musik, skådespel och mycket annat. 
Öppettider, deltagare med mera presenteras i 
Vårrundans program som kommer i april.
Arrangör: Mötesplats Kinnekulle
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Pettson och Findus: Rävjakten
Familjeföreställning med Tomas K Teater 
efter Sven Nordqvist böcker.

En räv stryker omkring, och Pettsons granne 
Gustavsson vill skjuta den! Det tycker Findus är en 
dålig idé, men å andra sidan är det ju farligt för hönsen 
med en räv i närheten. Findus tycker att de ska lura 
räven och skrämma iväg den. Men med hjälp av en 
låtsashöna, ett gammalt lakan och fyrverkerier skräms 
slutligen både räven och Gustavsson iväg.

Medverkande: Christer Fjällström, Jennie Lindgren och 
Jonas Rimeika.

Familjeföreställning, från 4 år
Speltid: ca 35 min.

Götene Folkets Park
Fredag 13 maj, kl 16.00
Entré 30 kr
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När det ljusnar i hjärtat
Vårkonsert med Sjöströmska Kvartetten

Den dagen man ser de första ljusgröna bladen på 
björkarna, den tiden på året när solen börjar värma och 
dagarna blir längre, då lättar även något inombords. 
Man fylls av hopp och förväntan, sommaren är snart 
här, och tillvaron känns som ljuv musik! 
Det är precis den musiken Sjöströmska Kvartetten 
spelar på sin vårturné. Musikaliska pärlor som uttrycker 
ljus vårkänsla med fyra lyckliga stråkar.

Sjöströmska kvartetten är en klassisk konserterande 
stråkkvartett som bildades våren 2007 i Göteborg. 
Genom ett flertal framgångsrika turnéer har de blivit 
en etablerad kammarmusikgrupp. Deras passionerade 
spel och målinriktade attityd har gett kvartetten fina 
utmärkelser såsom Vertavoprisen 2009 samt stipendier 
från Kammarmusikförbundet RSK, Willinska stiftelsen 
och Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället 

Jenny Sjöström, violin 
Ellen Hjalmarson, violin 
Märta Eriksson, viola 
Lisa Reuter, cello

Brunnssalongen, Lundsbrunn
Söndag 22 maj, kl 19.00
Entré 100 kr
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Information och biljetter
Förköp rekommenderas. Biljetter på plats i mån 
av tillgång. Biljetter säljs på Medborgarkontoret i 
Centrumhuset, Götene kommun 0511-38 60 01 och 
Turistbyrån i Lidköping, 0510-200 20, samt via internet 
på kommunens hemsida, www.gotene.se. Vid köp av 
biljetter på turistbyrån tillkommer 10 kr i serviceavgift. 

Barn- och ungdomspriser
Barn under 16 år betalar 5 kr i vuxens sällskap. (Gäller 
inte familjeföreställningarna eller om annat anges under 
respektive arrangemang). Ungdomar upp till 19 år och 
studerande som visar giltigt studentkort får 30 procents 
rabatt på biljettpriset. 

Publikinsläpp
Insläpp sker normalt 30 minuter före programmets start.

Funktionsnedsatt 
Ibland kan tillgängligheten vara begränsad då vi gärna 
söker oss till annorlunda och spännande miljöer för 
våra arrangemang. Vill du komma på något du tror är 
svårtillgängligt, kontakta medborgarkontoret så försöker 
vi lösa det på bästa sätt.

Bibliotekets öppettider
Måndag, tisdag, torsdag 10 – 19
Onsdag 13 – 19
Fredag 10 – 17
Lördag 10 – 12
Biblioteket är öppet för självbetjäning mån-fre 8-10, 
ons 8-13.
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Tack till våra sponsorer!

Bonanders Ur & Guld Götene
Colorama Götene 

Elcentralen Götene
Götene Glasmästeri

Järnia Götene
Köttex

Med reservation för eventuella ändringar.
Uppdaterad information finns på www.gotene.se

Biljettförsäljning och information
Medborgarkontoret Götene 0511-38 60 01


