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22 upplagan av Konstnatten 
och Mekelsmäss - Skördefest 
på Falbygden

22 upplagan av Konstnatten och Mekelsmäss - Skörde-
fest på Falbygden, tar avstam i det som är grundmurat 
i hela arrangemanget. Det är öppet för alla och den 
lokala maten är central. 

Mekelsmäss har under åren sett olika ut med lokal 
matmarknad, evenemnag under veckan och avslutning 
med matmarknad under den stora Höstmarknaden på 
Stora Torget. De första åren låg fokus på gårdsbutikerna 
eftersom det då fanns ganska många gårdsbutiker på 
Falbygden. Att ha varit få under en rad år kan vi nu se 
att de växer upp igen på landsbygden och många av 
dem finns med på Konstnatten med en kombination av 
konst och lokalproducerad mat. En kombination som 
alltid utgjort en ryggrad för Falbygdens mat och kultur.

Konstnatten har haft sitt egna kännemärke i att det varit 
öppet för alla. Oavsett om det jag gör är på proffessio-
nell nivå aller en amatörnivå. Alla har i arrangemanget 
haft och har en arena att visa vad man gör. Det är vi re-
lativt ensamma om i konstrundornas Sverige, och det är 
vi stolta över. Ur denna möjlighet att visa för en publik, 
har många gått från att vara en hobbyverksamhet till att 
faktiskt kunna leva på sitt skapande. 

Temat för årets Konstnatt är ”Att få synas”. Tidigare 
under året visade vi utställningen ”Att få finnas”, 
framtagen av Glada Hudikteatern och Fotografiska i 
Stockholm. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen med 
temat ”Att få synas”. Till vår hjälp har vi engagerat Glada 
Hudikteaterns Per Johansson med en föreläsning och 
tillsammans med Falköpings Filmstudio visar vi filmen 
”Catwalk” med eftersnack med filmens stjärna, Emma 

Örtlund och Per Johansson från Glada Hudikteatern. Vi 
får också hjälp från Hantverksboden i Falköping, elever 
från Glimåkra folkhögskola och Falköpings Handikapps 
idrottförenig. Därutöver synliggör vi den loka maten 
med lokala menyer på Falbygdens matställen och 
föreläsnig av Fia Gulliksson - matinspiratör och influ-
enser. Med ljussättningar kommer vi också att synlig-
göra Falbygden på olika sätt. Ålleberg och Platåbergens 
geopark, vandringsled i Jäla med flera platser. 

Så med ett omtag om den lokala maten och Falbygden 
satsar vi nu framåt efter pandemitiden och hoppas att 
vi kan gå ur den lågaktiva tiden med full energi framåt 
och med full kraft genomföra Konstnatten och Mekels-
mäss - Skördefest på Falbygden. 

Välkomna ut i höstmörkret med alla sinnen. Upplev, 
smaka och känn.

Konstnären Edvin, Glimåkra Folkhögskola, kommer att ta plats i 
Bildkällan på Konstnatten.

Årets affischbild är skapad av 
Maria Segerström, Konstnär och 
Konstgrafiker 

Maria Segerström har sin ateljé i Vilske-Kleva utanför Falköping. 
Hon gillar mönster och och mönsters effekter på olika ytor. Lek-
fulla, kluriga och humoristiska bilder med mönsterkombinatio-
ner som blir effektfulla och intressanta. Maria har en lekfullhet 
i sina bilder som med sin underfundighet ger betraktare flera 
bilder i en och samma. 
Maria Segerström ateljé kan besökas under Konstnatten. Maria 
är också verksam I Bildkällan - konsthallen i Falköping. Skara-
borgs konstgrafiska verkstad i Skövde och Litografiska verkstaden 
i Tidaholm



FIA & FOOD IN ACTION COMPANY GROUP
Fia Gulliksson är köksmästare och serie-entreprenör 
med fokus på kreativ gastronomi. Med maten och 
kulturen som redskap för lönsamhet driver hon idag en 
koncernen Food In Action Company Group som i sin tur 
skapat en  radhållbara varumärken som bidrar till regio-
nal utveckling och som sätter Jämtland och den REKO* 
maten på kartan. The Great Nordic Feast i London, Eat 
Up Food Walks, Flowfood, prisvinnande Jazzköket och 
nu senast H E I M food studio i Östersund för att nämna 
några.
Laddad med andan av Pippi Långstrump och kraften hos 
IKEA grundare Ingvar Kamprad blev hon utnämnd till 
hedersdoktor doktor vid MittUniversitetet 2017. Under 
tre år hördes Fia som kalaskokerskan i Sveriges Radio P1 
Meny och hon är också initiativtagare till att Östersund 
idag kan stoltsera med titeln UNESCOs Creative City of 
Gastronomy.

Som en del av Konstnattsveckan bjuder Falbygdens Mat och Kultur och Aktiv Handel in krö-
garna i Falköping att delta med lokalproducerade menyer under varumärket Mat från Falbyg-
den. Som en boost för nya idéer och lokalproducerat, kommer matinspiratören och influnsern 
Fia Gulliksson till Falköping som gästföreläsare för de deltagande krögarna.

Fia Gulliksson 
- matinspiratör och influenser - 
till Falköping konstnattsveckan.

I koncernen Food In Action drivs idag de tre dotterbo-
lagen Brunkullans Te, The Flowfood Company, H E I M 
food studio samt varumärket Eat Up Food Walks. Värt 
att poängtera är att alla varumärken bidrar till socialt- 
och kulturellt kapital för sin plats, samt att de går med 
vinst.
Idag reser Fia världen över och inspirerar andra att 
skapa hållbara verksamheter med kultur och kreati-
vitet som drivkraft. Specialitet: Att designa kreativa, 
REKO* gastronomi/mat ekosystem och varumärken. 
Att bidra till mat med kvalitet, kreativitet, hållbar-
het och inspirerande ledarskap. Fia är före sin tid på 
många vis.



  

KONSTNATTSVECKAN PÅ FALBYGDEN 20 - 26 SEPTEMBER

Måndag: 
Frukost med Fia Gulliksson för 
föranmälda krögare på 
Falbygden

                                               Torsdag:
                                                 Föreläsning av 
                                                           Pär Johansson, 
                                                            Glada Hudik-teatern

                                                               Filmen Catwalk
                      v                       visas på Cosmorama I    
           Falköping i samarbete med Falköpings 
Filmstudio. Eftersnack med filmens stjärna 
Emma Örtlund och Pär Johansson.
Begränsat antal platser.

Fredag, lördag och söndag
Konstnatt med över 80 
utställningsplatser på 
Falbygden och i 
Tidaholm.
Samlingsutställning på 
Bildkällan i Falköping 
och Biblioteket i 
Tidaholm.
Uställnigsplatserna öppna 
fre. 18-23, lör 14-01 och sön 11-14.

Torsdag:
             Vikingar på 
                  Köttorget
              i Falköping

Söndag.
Johanna Ring Fysio erbjuder 
aktiviteter för livet. Kom i 
form och ge ett bidrag till 
Cancerfonden.

Pandemireglerna begränsar antal för föreläsningen av Pär Johansson 
och för filmvisningen om reglerna inte hinner ändras innan. Informa-
tion läggs ut på hemsidan www.matokultur.se och kan fås på Falbyg-
dens Mat och Kulturs exp. i Flygares gränd från den 20 september 
11-18.

www.matokultur.se



Wardins Gårdsprodukter i Jäla var en av grundarna till Falbygdens Mat och Kultur och mycket aktiva i tillskapan-
det av Mekelsmäss - Skördefest på Falbygden och senare tillblivelsen av Konstnatten. Utan entreprenörer som 
Wardins hade det inte varit möjligt att nå den succé som arrangemanget blivit. 

25-års jubilaren

Årets Mekelsmäss och Konstnattsarrangemang är för 
Wardins det 22 i ordnigen. Maria och Sven-Åke Wardin 
har med sitt företag varit med alla år och är veteraner i 
sammanhanget.
Med sin idé om ekologiskt odlade grönsaker - bra lokal-
producerade produkter - har de med sitt företag i 25 år 
stått i frontlinjen för loklaproducerat. 
Med den blygsamma starten för Mekelsmäss - Skörde-
fest på Falbygden - var Wardins med i frontlinjen och 
skapade en lokal marknad för lokalproducerat. Det blev 
många försök med aktiviteter för att skapa återkom-
mande event för lokala produkter. Maria och Sven - 
Åke var med och skapade Vårfrumäss - matmarknad i 
trantider, Olofsmäss och Mekelsmäss. Det resulterade 
så småningom i den återkommande matmarknaden 

MaltaJohanna marknad på Stora Torget i Falköping 
och de har i alla år vait i frontlinjen för Konstnatten på 
Falbygden. 
Med den kreativa utvecklingskraften som finns hos 
Maria och Sven-Åke, har företaget växt. I dag är de med 
sin odling och produktutveckling, en av de tongivande 
inom lokal matproduktion på Falbygden. De är aktiva 
i Recoringen och i Taste Tce Countryside där de bland 
annat format ett morsdagsevent. 
Wardins Gårdsprodukter i Jäla är i dag inte ”bara” en 
ekologisk odling utan också en eventplats på Falbygden 
med en mängd aktiviteter som Konstnatten, livekonser-
ter och andra event under äret. Här finns kreativitet i 
dess rätta bemärkelse. 

Wardins Gårdsprodukter Ladugård, Brygghus, 
Trädgård & Gårdsbutik - Konstnatten
Jäla Korsgården 2 Floby
GPS 58.036417,13.366406
www.wardins.se, www.facebook.com/Wardins Gårdsprodukter
Utställare:
Monica Lennér Svensson - Smycken
Emma Jonsson - Bakverk & Tårtor
Vivianne o Kent Staberg - Honung & Hantverk
Kristina Johansson - Stickade pippitröjor mm
Monica Johansson - Stickat & Virkat
Eva Hallin - Bordsdekorationer & Nyckelringar
Christina Inhammar - Väskor & necessärer
Jörgen Jacov - Fågelholkar & Trädgårdskonst
Karin Jacoy    - Barnböcker
Åsa Johansson, Lundby Lamm - Lammprodukter
Eva Eriksson - Betong & Flytspackelhantverk
Mats Kristrup – Trähantverk
Loella Fjällskog – Luffarslöjd, Virkat mm
Ljussatt upplevelsevandring med barntema
Fackel och ljussatt Trädgård & Damm
Vi följer FHM föreskrivter och låter bara ett begränsat antal 
besökare vistas i trånga lokaler . 
I övrigt arrangeras allt på ett liknande sätt som under 2020.
Öppet: Fredag 18-23, Lördag 14-01 Söndag 11-14
Övrigt:Korv och Kaffeservering, Försäljning av gårdens 
grönsaker & förädlade produkter i gårdsbutiken.
Tillgängligt för rullstolsburna: Särskild handikapparkering 
HWC, i vissa lokaler hjälper vi till över tröskeln



Riddarspel, Beatles, konst, mat och fika i en Konstnattsblandning på 

Utställare:
Ewa-Lotta Wilhelmsson (VaraKreativ)
Fotokonst/Digitalkonst, Akvarell, Zen-
tangle
Underhållning:
Lördag 25/9 kl.19.30
Historiskt riddarspel med tornering 
och eldshow
cesarstugan.se
Övrigt:
Ställplats för husbilar 100 kr och 150 kr 
med el

Christian Schmeikal, presenterar ett digert 
program på Cesarstugan utanför Falköping för 
Konstnattshelgen. Riddarspel med eldshow, 
Beatleskonsert med Krister Claesson och konst-
utställning.

Cesarstugan satsar på en händelserik helg 
med huvudnumret under lördgskvällen då det 
kommer riddarbesök. En fartfylld tornering och 
eldshow genomdörs när kvällsmörkret faller. 
Utställningen och försäljning av inredning och 
köksgeråd i gammaldags lantlig stil och försälj-
ning av lokalproducerade godsaker, retro-godis 
och retro-affischer är öppen ”Konstnattstider-
na” och restaurangen är öppen fredag 11-23, 
lördag 11-23 och söndag 11-16 med a la carte-
servering och fika.
Cesarstugan är en anläggning som har mycket 
att erbjuda året runt. En väl sammanhållen miljö 
med utställnigen ”Bondens år” och en teatersa-
long med trevliga framträdanden. Restaurangen 
är också den en väl sammanhållen miljö i lantlig 
stil, öppet året runt och väl frekventerat av 
grupper av alla de slag.

 



Riddarspel, Beatles, konst, mat och fika i en Konstnattsblandning på 



Hantverksboden - daglig verksamhet, Glimåkra 
Folkhögskola och Falköpings Handikappsidrotts-
förening - ställer ut på Konstnatten
Under Konstattstemat - Att få synas -  ställer 
tre parter ut i anslutning till Konstnattens sam-
lingsutställning. Det är den andra delen av ett 
arrangemang som Falbygdens Mat och Kultur 
gör under året där IKON - en utställning om 
att finnas, visades under våren på Bildkällan i 
Falköping. Konstnatten i Falköping välkomnar 
alla att delta och ger några aktörer en fram-
skjuten plats för att manifestera allas möjighet 
att få synas. 
Hantverksboden och dess dagliga verksamhet 
har under flera år funnits med på Konstnat-
ten, så också i år med en utställning tillsam-
mans med elever från Glimåkra Folkhögskolas 
estetiska linje. Fotografen Mikael Persson visar 
fotografier från Falköpings Handikappsfören-
ings verksamhet och Helena Sjöberg visar stu-
diobilder som lyfter fram konstnärerna bakom 
Hanteverksbodens utställning.
I anslutning till temat - Att få synas - har Pär 
Johansson, Glada Hudikteatern, ett föredrag 

under torsdagseftermiddagen och därefter vi-
sas filmen Catwalk på Cosmorama i samverkan 
med Falköpings Filmstudio med eftersnack till-
sammans med filmens stjärna Emma Örtlund 
och Pär Johansson.

Konstverket är målat av Edvin , Glimå-
kra Folkhögskolas estetiska linje

Konstverk: Davids Rosor. 
David Andersson

Bilder ur utställnigen ”IKON 
- en utställnig om att få finnas”



Thorbjörn Persson tar över Kavelåsstugan 
i Plantis i Falköping

Kavelåsstugan blir åter en del av Konstnatten 
då geologen och Kavelåsstugans väktare, Thor-
björn Persson tar över ägarskapet. Han kallar 
sig Jönns efterträdare efter den lokala skalden 
John ”Jönn” Lidholm som en gång bebodde 
stugan. Stugan har tidigare varit i privat ägo då 
Robert Bengtsson, ägare till Falbygdens Oste-
ria, drev verksamhet där. Nu är det Thorbjörn 
som axlar ansvaret att föra stugan in i framti-
den.
- Jag har idéer för stugan. Den har potential 
men min ambition är att bevara stugan som 
den är. Jönnmuseet har en given plats i huset 
och kanske kan Platåbergens Geopark också få 
en permanent plats för utställning.

Thorbjörn brinner för geologi och i synnerhet 
för geologin kring Västgötabergen. Han har 
under flera år lett guidnigar i området och 
med sin bakgrund som geolog på SGU - Sveri-
ges Geologiska Undersökningar - har han en-

tusiasmerat och informerat på sina guidade 
turer i området. 

Att det finns en plan för aktiviteter för stugan 
är tydligt då han bjuder in intresserade för att 
lyssna av vad det finns för idéer bland intres-
serade, men allt avslöjar han inte. En sak står 
klar och det är att det återigen blir aktiviteter 
på Konstnatten.

Med Thorbjörns entusiasm och genuina 
intresse, råder det inget tvivel om att han 
skapar en intressant verksamhet som be-
rikar parken och med Jönnmuseet blir ett 
komplement till Falbygdens Museum. Att 
det på något sätt också kommer att handla 
om Västgötabergens geologi kan man förstå. 
Vad Thorbjörn kommer att bjuda in till  på 
Konstnatten är däremot ännu inte klart men 
kanske kommer vi att få ett bra fikaställe med 
toner av Jönn till kaffet. 









 

 

K O N S T N A T T E N        -      Falbygden 
Gamlarp-   ÖstraTunhem-Folkagården-Falköping 

-Brobacken-Skövde- Kunglena-Espås-Grolanda-Stenstorp 

- Grimmestorp-Vilske-Kleva-Tidaholm-Vartofta-Slutarp 

-GÖKHEM-Floby-Skärvum-Dala-Kinnarp- VULCANÖN 

-GRANELUND-Ranten-Marka- Rådene-Vårkumla 

-ÅSARP-Helliden- MÖSSEBERG-Dimbo-JÄLA-Marka 

Borgunda-Plantis- Norra Lundby-LJUNG-Friggeråker 

-ST:Olof-Norra Lundby- BRODDETORP-Skara-BOLUM 

-Åsaka-Ugglum-SKARA-ÅSLE-GATE-Sjögården 

-Sätuna-Lerdala-Bjällum-Sörgården 

MELLOMGÅRDEN-Ålleberg- SLÖTA-

Gamlarp- Brobacken - Kungslena- Espås -

-Skärvum-Katteskalla-Rådene-Fagerås-Öra-Hjo

-Sätuna-BJÄLLUM-Glaskulla-Turbinhusön-Karlsfors

-HORNBORGA-Marielund-Tångaberg-SKÄRVUM

-Glimåkra-Dotorp-Skultorp

www.matokultur.se



Alphems 
  Arboretum

och 
   Sörby-Floby Hembygdsförening

    arrangerar korandet av

      Årets Falbygdssocken
   2021

Sörby Floby Hembygdsförening fick välförtjänt titeln Årets Falbygdssocken 2020. 
I år ansvarar de för arrangemanget där årets Falbygdssocken skall utses. Det blir 
festligheter under fredagskvällen då Mekelsmäss-Skördefest på Falbygden och 
Konstnatten startar. 18.00 startar festligheterna med servering och tal och kor-
ande av årets Falbygdssocken.
Platsen är Alphems Arboretum strax utanför Floby. Denna pärla på Falbygden 
som lantbrevbärare Frans Johan Gegerfeldt byggde upp på fritiden under 50 års 
tid. En fantastikt anlagd trädgård med träd från hela världen och stenpartier med 
stenar som han samlade under sin gärning. Alphem blev till salu några år efter att 
Gegerfeldt gått bort och för att inte arboretumet skulle hamna i privat ägo köptes 
det på auktion av Vilske hembygds och fornminnesförening. Alphem drivs nu av 
föreningen Alphem som med ideella krater förvaltar Gegerfeldts gärning. 
Som så ofta är det eldsjälarna i hembygdsföreningen som också engagerar sig 
i exempelvis föreningar som Alphem. Så är det i Floby socken också. Det är ett 
fantastiskt arbete som görs och ett engagemang som håller parken levande och i 
full verksamhet. 
Alphems ”sommarkvällar” är ett återkommande inslag varje torsdag under som-
marmånaderna. Föredrag och musikunderhållning med fika bjuds och är något 
av en institution på Alphem, uppskattat och välbesökt. Sista torsdagen för året 
är den 30 augusti med invigning av den nya myshörnan ”Paradiset” i parken som 
iordningställts under säsongen. 
Att kaffestugan stänger för säsongen betyder inte att parken stänger. Den kan 
man ha glädje av hela året. Hösten bjuder på vackra färger och våren bjuder på 
rik blomning och en fantastisk plats för avkoppling och för att ladda batterierna. 
Här finns alltid nya upptäckter att göra och nya upplevelser att ta med sig.

Konstnattshelgen på Alphem
18.00 fredagen den 24 september startar utnämningen av Årets Falbbygdssocken 
med underhållnig, Anders Josefsson berättar om socknen, diplomutdelning till 
Årets Falbygdssocken, servering
Aktiviteter och öppet under Konstnattshelgen
Alphems Arboretum, Floby
GPS: 58.145605, 13.315902
www.alphem.se
Utställare:
Sörby Floby Hembygdsförening, Årets Falbygdssocken 2020, och Föreningen Alphem 
- Utställning om och med förenigslivet i Floby
- Ljussättning av parken
Fredag: 18.00, Korande av Årets Falbygdssocken 2021.
Arkeologen, Författaren, Guiden och Hembygdsvännen, Anders Josefson berättar 
om socknen.
Kaffeservering
Öppet: Fre. 18.00 – 23.00, lör. 14.00 – 01.00, sön. 11.00 – 14.00
Övrigt: Servering
             Uppställningsplats för husbilar
Tillgängligt för rullstolsburna: Ja



Alphems 
  Arboretum

och 
   Sörby-Floby Hembygdsförening

    arrangerar korandet av

      Årets Falbygdssocken
   2021

Anders Josefson, Arkeolog, guide, författare 
och hembygdsvän berättar om Floby socken
under fredagens Falbygdssockarrangemang



25/9 lördag: Yoga kl.18.30 på Ålleberg uthoppet mot stan 
Mörkervandring över Ålleberg 

www.platabergensgeopark.se

”Vi belyser Ållebergs änne!”
Falbygdens Mat och Kultur åtar sig att synliggöra 
Ålleberg under Konstnattshelgen. Ålleberg är ett av våra 
västgötaberg och det högsta av dem och ingår i Platå-
bergens Geopark.
- Vi skall försöka göra belysnigar som skapar konturer 
som synliggör Ållebergs ände, säger P-O Larsson, före 
detta elentreprenör och en av förgrundsfigurerna i 
Falbygdens Mat och Kultur. 
- Det är inte helt enkelt att göra detta men jag har un-
der sommaren prövat mig fram och jag tror att det skall 
hålla om vädrets makter bara är på vår sida. 
Det är mycket kabel som skall ut för att få ledbelysning-
en att verka i landskapet. 
- Vi hoppas och tror att vi under fredagskvällen då 
Konstnatten startar, att vara igång. Förhoppningen är 
också att vi kan locka fram någon ryttare ur berget, 
säger han.

Falbygdens Mat och Kultur är samverkanspart till Platå-
bergens Geopark och har engagerat sig i arbetet med 
att synliggöra och supporta geoparkesarbetet. 
Ålleberg är med sina sägner om de gulhjälmsprydda ryt-
tarna som ingripit i viktiga skeden i Svensk Historia och 
med guldkragefyndet som gjordes i slutet på 1800-talet, 
ett av platåbergen som har själ och som är juvelen i 
Falbygdens krona. 
- Förhoppningen är, om vädret står oss bi, att man från 
”Jonköpingsvägen” skall kunna se belysningen  och kan-
ske lockas upp berget. Det blir något av ett experiment 
som förhoppningsvis slår väl ut. Många har genom åren 
pratat om att använda Ållebergs ände för att mark-
nadsföra Falköping i text likt Hollywood men det är inte 
enkelt. Nu gör vi, exlusivt för Konstnatten, ett försök att 
synliggöra Ålleberg genom belysning. 

Utsikten från Ålleberg är magnifik. Det öppna landskapet med skuggorna från molnen fashinerade Karl von Linné när han 
besökte Falbygden på sin Västgötaresa. Med Mösseberg i fonden där Falköping ligger vid dess fot och högplatån ”Falbygden” 
däremellan, med sina megalitgravar, där människor levt i 5000 år.



Mekelsmäss och Konstnatten närmar sig. Alla medar-
rangörer ser nu möjligheter att återfå den tidigare 
traditionen. 2020 blev Mekelsmäss i lite mindre skala 
av kända skäl.
I Floby kommer området i och kring Salong Mika och 
Aktivitetshuset att fyllas med utställare och säkert 
också många besökare den 24-26 september.
- Vi har ju varit med i flera år på egen hand men nu 
tycker vi att fler ska få chansen att visa upp sig, säger 
Annika Thorild och Sofia Thuvesson, mångsysslare i 
Salong Mika/mikadesign.se
- Förra året hade vi många besökare och många frå-
gade efter något att äta och dricka. Det var så vi kom 
fram till att ordna ett större evenemang, berättar Sofia.
Från mat till konst
Resultatet blir att hela tolv utställare kommer att finnas 
på plats, de flesta inne i Aktivitetshuset men vid bra 
väder även utomhus. Och så använder Salong Mika 
givetvis också sin egen butikslokal.
- Vi har försökt hitta lite olika verksamheter, från mat 
och fika till hantverk och konst, säger Annika.
Det går inte att ta fel på att Annika och Sofia är förvän-
tansfulla inför årets Mekelsmäss. Fredagen den 24 sep-
tember startar det hela kl. 18-23 och sedan fortsätter 
man lördag 14-01 och söndag 11-14. En mer officiell 
ingivning äger rum på Alphems arboretum på fredagen 

då Floby ska överlämna titeln "Årets Falbygdssocken" 
till 2021 års mottagare.
Tolv utställare
Vilka utställare kommer då att medverka i Floby? Här 
är listan:
Hagatomtens Lantbruk i Hällstad serverar närproduce-
rad mat utomhus
Susanne Sahlgren, Falköping med "Lotsofsweetcakes" 
vilket betyder kaffe och kakor.
Konstnärerna Ida Olsson, Falköping, Elenor Krantz, 
Herrljunga och Anna Eva Marlene Jansson, Herrljunga
Anna Johansson, Vistaholm med hantverk och förevis-
ning.
Julia Härgestam, Sörby med "Syster pyssel", återbruk, 
växtfärgning, luffarslöjd och trådslöjd.
Ingemar Härgestam, Falköping med trähantverk och 
spel i trä.
Lokala konstnärerna Narges och Arifee från Veckans 
café i Floby.
Flobyfotografen Cecilia Lindberg.
Och så deltar förstås Salong Mika/mikadesign.se själva.
- Vi hoppas ju på många besökare utifrån men också 
att Flobyborna hittar hit under Mekelsmäss, avslutar 
Annika och Sofia.

Mats Karlén

Sofia och Annika satsar på Mekelsmäss och Konstnatten i 
aktivitetshuset i Floby



GROLANDA 3 KM
JÄLA 5 KM

MOT 
FALKÖPING

HUNNARUMPEN

Ta det försiktigt vid Hunnarumpen på, väg till
Jäla i höstmörkret
När du besöker Jäla under Konstnaten så är fyrvägskorsningen Falköping-Kinnarp-Grolanda-Jäla, oundviklig 
såvida man inte kommer söderifrån. Fyrvägskorsningen kallas för Hunnarumpen och har gjort så sedan urminnes 
tider. Korsningen är inte upplyst och till del skymd så det är viktigt att vara på sin vakt. 

Ett besöksstråk som frekventeras av många under 
Konstnatten är Gökhem-Floby-Grolanda-Jäla. Många 
utställningsplatser finns på den ”rutten”.  Tre kilometer 
från Grolanda kommer man fram till fyrvägskorsningen 
Hunnarumpen och den är lätt att missa i höstmörkret, så 
ta det försiktigt.
45 utställare i Jäla
På bekvämt avstånd till fots eller med bil når man 45 
utställare med ett brett utbud av konst, design, hantverk 
och lokalproducerade livsmedel. Lägger man sen till 
den korta sträckan på två kilometer så når man Duverds 
Kött och ytterligare 12 uställare med fokus på lokalpro-
ducerat av allehanda slag. Fika och matutbudet är stort 
hos alla platser så det är inte bara ögat som får sitt utan 
också magen.
Vandringsleder och ställplats i Jäla
Vid kyrkan i Jäla har man möjlighet att övernatta med 
husbil och därifrån finns vandringsled till Prästgården, 
Hjort Home Design, Wardins och Jäla kvarn. Väljer man 
att parkera hos någon av utställningsplatserna kan 
man lätt nå fyra av platserna till fots. Tänk bara på att 
reflexväst är att föredra om promenaden sker under den 
mörka tiden på dygnet. Det är mycket trafik i Jäla under 
Konstnatten. 
Absolut tystnad
För den andligt törstande finns utbudet i Jäla Kyrka. 
Midnattsmässa och en plats för absolut tystnad erbjuds. 

I kyrkan råder absolut tystnad, en plats för kontempla-
tion, en plats där man kan nå sina tankar utan störande 
ljud. En mycket uppskattad och välbesökt plats under 
Konstnatten. Jäla kyrka är också en plats utmed Pil-
grimsleden - St:Olofsleden.
Jäla mett i väla
En slogan som äger sin riktighet då besökare från ett 
stort område från Borås,Ulricehamn, Alingsås, Herr-
ljunga, Vårgårda i söder och Falköping, Skara, Skövde, 
Tidaholm i norr ser Jäla som besöksmålet. Utifrån det 
perspektivet är Jäla tvivelsutan en plats mett i väla.
Vad gäller den kreativa kraften så är det definitivt en 
plats som ”sticker ut”.



Hjort Home Design

Konstnatten Jäla



Res i tid och rum! 

Kulturhistorisk guidebok av arkeologerna
Egil och Anders Josefson.

Köp boken i konstnattens samlingsutställning,
på Norders bokhandel eller Floby Antikvariat.



Res i tid och rum! 

Kulturhistorisk guidebok av arkeologerna
Egil och Anders Josefson.

Köp boken i konstnattens samlingsutställning,
på Norders bokhandel eller Floby Antikvariat.

8. Folk & Folk - keramik
Östertullsgatan 1B Falköping
GPS: 58°9'32.9"N 13°33'22.9"E
Webbadress
https://www.etsy.com/se-en/shop/FolkFolkKeramik
Utställare: Pia Svensson - keramik 
Öppet: fred 18-23, lörd 11-01, sönd 11-14
Övrigt:
Dahliautställning med ca 300 dahlior.
Kaffe & Te
Tillgängligt för rullstolsburna: Nej



Välkomna
Falköpings HIF



VIKINGAR PÅ KÖTTORGET!
Torsdag 23 september kl. 15-18

Bågskyye, vikingaliv, prova svärd.

Föranmäl dig (begränsat antal):
Få en vikingaada frisyr eller klippning. 
Guidning (start kl. 15 och 18).

Köyorget,
Falköping

Möt Falbygdens vikingar!
Gå in i tälten, spela spel,

provligg på fällen eller testa
en hjälm! Vågar du?

Läs mer
www.falkoping.se/museet



Bockmakare A Gunvald Molin finns med på Konstnatten på 
Skattegården Grolanda. A Gunvald Molins halmslöjd kan 
man se och köpa på Kulturen i Lund, Halmens hus i Bengts-
fors och på Svensk Hemslöjd i Stockholm.
Nu är han med på Konstnatten och visar hur man tillverkar 
halmbockar och säljer också sina produkter på Skattegården 
i Grolanda.
Han har också ljus av 100% stearin som tillverkas på gam-
malt vis i formar som är riktigt gamla. Det är genuint hant-
verk med anor som levt kvar i hemslöjden genom generatio-
ner.
Halmbocken och Bohusljus är hans egna varumärken och 
garanterar genuint svenskt hantverk och genuin hemslöjd. 
Gunvald bedriver kursverksamhet genom Vuxenskolan på 
Halmens Hus och på Kulturen i Lund där han driver kurser 
för bevarandet av vårt kulturarv med Halmbockar och jul-
gransprydnader.
Blanka Design driver han tillsammans med dottern och 
handlar om design i naturmaterial på naturens villkor .

På Skattegården i Grolanda finns också 10 andra utställare 
med ett brett utbud. Allt från lammskinn och torkade växter 
till betonggjutning och hembakt kaffebröd att ta med från 
Elinsbakeri.

Bockmakare A Gunvald Molin Tillverkning och försäljning av Halmbockar och halmslöjd



Bockmakare A Gunvald Molin Tillverkning och försäljning av Halmbockar och halmslöjd

Skattegården i Grolanda Nr: 34





















Ellinors keramik 
Stationsvägen 10, Folkabo
GPS: 58.122779, 13.809385
http://ellinorskeramik.com
Utställare: Ellinor Johansson – Keramik
Övrigt: Kaffeservering
Öppet: Fre. 18-23, Lör. 14-01 Sön. 11-14,
Tillgängligt för rullstolsburna Ja






















