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Onsdag 2 februari kl 18.30 
En utställning om att bli äldre, mer livserfaren och 
samtidigt mer skör. På invigningskvällen framför 
Bo Fureby och Ulf Skogby ett musikaliskt program 
om temat årsrika. Utställningen Årsrika pågår hela 
februari. 

Plats: Bibliotekets kulturscen 
Arrangör: Vårgårda kommun, Studieförbundet Bilda

Onsdag 26 januari kl 18.30 
Föredrag/konsert om judisk historia och kultur 
med Jonas Liljeström och Salamander Duo.  
Salamander Duo är baserade i Göteborgs- 
området som spelar judisk folkmusik, huvud- 
sakligen ur sefardisk tradition. Vacker och känslo- 
laddad musik blandas med berättelser. 

Plats: Vårgårda bibliotek
Arrangör: Vårgårda kommun

Onsdag 19 januari kl 18.30 
Svenska schlagers genom tiderna. Trubadur Dan Johansson 
från Åmål gästar Vårgårda denna kväll. En musik och berättar-
kväll med massa härlig nostalgisk musik.  

Plats: Vårgårda Bibliotek 
Arrangör: Vårgårda kommun

Januari
Svenska schlagers genom tiderna

Föredrag/konsert om judisk historia och kultur 
med Jonas Liljeström och Salamander Duo

Februari
Invigning av utställningen Årsrika



Onsdag 16 februari kl 18.30
Som ung var hon skeppare och köpman ombord på 
skutor utmed västkusten. Egentligen otänkbart för en 
kvinna i början av 1800-talet. Men hon sprängde fler 
gränser. Hon blev vår största författare, både i Sverige 
och internationellt, i nästan hundra år. Hennes genom-
brottsroman ”Rosen på Tistelön” räknas som världens 
första thriller. Emilie mötte dessutom ett mycket gripande 
livsöde. 

Plats: Bibliotekets kulturscen
Arrangör: Vårgårda kommun

Lördag 5 februari kl 11.00 
En föreläsningsdag för att ge dig inspiration till planer 
och drömmar för trädgården. Ett tillfälle att träffa andra 
trädgårdsintresserade och utbyta tankar och ideér. 

Mer info och biljetter till dagen gå in på: 
https://vargardatradgard.org/tradgardsdrommar.html 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda trädgårdsförening

Februari
En dag för trädgårdsdrömmar

Onsdag 9 februari kl 18.30 
Föredrag av Nadim Ghazale. Polis från Borås, känd från  
Veckans brott, som nyligen har kommit ut med sin bok  
”Min väg från flykting till hela Sveriges polis”. 

Plats: Vårgårda bibliotek
Arrangör: Vårgårda FN-förening

Föredrag av Nadim Ghazale

Författarsamtal med Bodil Tingsby om hennes  
roman om Emilie Flygare-Carlén ”Jag heter Emilie”.



Onsdag 2 mars kl 18.30
Läkaren Erik Erichsen, känd som Rebellkirurgen, berättar 
om utmaningarna han mötte som kirurg i Etiopien där bristen 
på resurser tvingade honom att operera med bl a cykelekrar, 
fiskelina och borrmaskin. Det har även gjorts en film om han, 
som visats på SVT. Denna dag besöker han Vårgårda. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun, FN-föreningen och Studie- 
främjandet

Onsdag 23 februari kl 18.30. 
Ett gäng erfarna musiker - Ulf Sundblad, Henrik Briné, Andreas Boo, Stefan Ericson, 
Conny Larsson och Ingemar Andersson, som vet hur man får låtarna att svänga. Dansant 
blues och rock. Räkna med drag under galoscherna! 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun

Februari
Konsert med The Big Little Band

Mars
Föreläsning - Läkaren Erik Erichsen, Rebellkirurgen



Söndag 20 mars Kl 17.00
En minioperett om tonsättaren Jacques Offenbachs 
liv till tonerna av hans musik. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda Teaterförening

Biljetter bokas via teatertelefonen eller köps i foajen 
före föreställningen. Teatertelefonen 0708-11 53 53.

Onsdag 16 mars kl 18.30
Anette på Boäng, driver en av landets mest uppmärksam-
made köksträdgårdar. Familjen är självhushållande på 
mycket, men trädgården är så produktiv att Anette 
öppnar grinden till plantförsäljning några gånger om 
året och då vallfärdar entusiaster till den vackra  
skånegården. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda trädgårdsförening, Vårgårda  
kommun, Vuxenskolan

Lördag 5 mars kl 17.00
En vild berättelse med nyskriven musik om Sveriges mest 
mytomspunna man, Lars Gathenhielm. 

Plats: Kulturen 
Arrangör: Vårgårda Teaterförening

Biljetter bokas via teatertelefonen eller köps i foajen före 
föreställningen. Teatertelefonen 0708-11 53 53

Mars
Lasse i gatan - Bröderna Dohlsten

Anette Nilsson, i trädgårdskretsar Anette på Boäng

Champagnetårar / Göteborgsoperan



Onsdag 23 mars kl 18.30
Den västgötske vikingen - brutal krigare eller fredlig bonde? I vikingatidens Väster-
götland använde sig människorna av olika strategier för att nå makt och social ställ-
ning. Arkeologen Annelie Nitenberg berättar om strategierna, monumentala storhögar, 
gästabudshallar, falkenering, runstenar och mycket annat spännande. 

Plats: Kulturen Arrangör: Vårgårda kommun, Vårgårda hembygdsförening, Vuxenskolan

Föreläsning - Den västgötske vikingen

Mars

Lördag 26 mars kl. 19.00   
Irländsk folkmusikkonsert med Innovakören, medlemmar ur musikgruppen Quilty och kören 
från kyrkan i Hol. 

Plats: Equmeniakyrkan i Vårgårda. 

Se mer info på Innovakörens hemsida www.innovakoren.se

Irländsk folkmusikkonsert med Innovakören

Onsdag 30 mars kl 18.30
Följ med på en musikalisk resa genom Mats åtta plattor. Allt 
från genombrottslåten ”Perfekt” till senaste singeln ”Om 100 år” 
från nya albumet ”Inåt, uppåt, framåt…” Han hittar i sina texter 
ett djup i till synes vardagliga händelser och skriver om längtan 
efter ett mjukare och mindre egocentrerat samhälle. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun

Mats Westling - Sånger om kärlek, hopp och mod

© Illustratör:  Robert Bernhoft



Tisdag 5 april kl 18.30
Utifrån sin aktuella bok Fartrusiga berättar Björn Forsberg 
om hur den fossila energin totalt revolutionerat människans 
mobilitet. Gett oss en fartfläktande värld, flyg kors och tvärs, 
miljarder motorfordon. Men av samma skäl också varför vår 
mobilitetskultur kommer bromsa in när vi nu av klimatskäl 
måste överge det fossila – återvända till en fossilfri värld. 
Kanske är fartfesten snart över? 

Plats: Bibliotekets Kulturscen
Arrangör: Vårgårda FN-förening och Vuxenskolan

Lördag 2 april kl 17.00
Folkparkernas glansdagar under 50- och 60-tal, häng med 
på parkturné.  

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda Teaterförening

Biljetter bokas via teatertelefonen eller köps i foajen före 
föreställningen. Teatertelefonen 0708-11 53 53

April
Drömmen om Folkparken med Femtingeteatern

Tidernas Fartfest ...och vår Fossilfria Framtid

Onsdag 6 april kl 18.30
Rolf är mycket historieintresserad och fyller sin 
hemsida med nya spännande berättelser varje 
vecka. Denna kväll visar Rolf bilder och berättar 
historier om småfolket i vår hembygd. Även  
försäljning av sin nya bok ”Original på bögda”. 

Plats: Bibliotekets kulturscen
Arrangör: Vårgårda kommun

Rolf Lundqvist på Iglabo



Onsdag 20 april kl 18.30
Ola Aurell är den felande länken mellan visa och stå upp- 
komik. Eleganta rim och melodier blandas med lika delar 
vanvett och en glad satir som sparkar åt alla håll. Speciellt på 
honom själv. 2019 vann han tillsammans med Isak Jansson 
priset för bästa föreställning på Svenska standupgalan för 
Quick - en humorshow. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun

Lördag 9 april kl 11.00
Författarbesök. Peimaneh Mollazehi med bok-
en ”Den riktiga solen” som fick ta emot Barn-
radions bokpris 2021. Hon berättar om boken 
och om Baluchistan. 

Plats: Bibliotekets kulturscen
Arrangör: Vårgårda FN-förening och Vårgårda 
kommun

Peimaneh Mollazehi med boken ”Den riktiga solen” 

April

Musik med Ola Aurell

Onsdag 27 april kl 18.30 - föreläsning
Föreläsning med Ida Lagnander, pedagog på förvaltningen för kulturutveckling i Västra 
Götalandsregionen. Ansvarig person för utställningen Kan Själv. Plats: Biblioteket

Invigning barnutställningen ”Kan själv”

Onsdag 27 april kl 10.00 - invigning
Invigning av barnutställningen ”Kan själv” på biblioteket. Kan själv – en ljudupplevelse 
för de allra minsta barnen. Barn i åldern 0–2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och 
vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. 
Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att utforska detta på olika sätt påverkar  
förmodligen hur barnet senare under uppväxten intresserar sig för ljud och musik. 

Utställningen kommer finnas på biblioteket mellan 27 april – 21 maj. 



Onsdag 18 maj Kl 18.30 
Ett program av mor och dotter Hanna och Felicia Sundblad. 
Sprängfullt av hjärta och smärta där sånger, texter och bilder 
iscensätter två sidor – två ansikten – av Frida Kahlo: som revo-
lutionär och feministisk pionjär och som människa, präglad av 
en sargad kropp och ett turbulent kärleksförhållande. 

Plats: Kulturen  
Arrangör: Vårgårda Teaterförening. 
Biljetter bokas via teatertelefonen eller köps i foajen före före-
ställningen. Teatertelefonen 0708-11 53 53

Lördag 7 maj kl 19.00
Abba Vision. Nu kommer succéshowen Vision – A tribute 
to ABBA till Kulturen och Vårgårda! Gruppen har med sin 
show uppträtt världen över inför slutsålda spelställen i snart 
20 år. Denna glamorösa och charmiga show hyllar ABBA 
med klassiska hits så som ”Mamma Mia”, ”Waterloo”, ”Dan-
cing Queen”, ”SOS”, ”Chiquitita”, ”Voulez Vous”, ”Ring Ring” 
och ”Thank You For The Music”… för att nämna några. 

Arrangör: Nöjeskonsult i väst
Plats: Kulturen. Biljetter tillgängliga via billetto.se

Onsdag 4 maj kl 18.30
Instagramprofilen Henrik Wahlström berättar om att leva 
med bipolär sjukdom och om öppenhet kring psykisk  
ohälsa generellt. Detta riktar sig både till den som själv 
lever med psykiska besvär, öppet eller inte, till den som är 
anhörig och till den som bara är intresserad av ett öppnare 
samtal kring psykisk ohälsa. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun, Studieförbundet Vuxenskolan

Maj
Föreläsningen ”Upp och ner - Om att vara öppen 
med psykisk sjukdom”. 

ABBA Vision – A tribute

Hjärta och smärta, ett scenporträtt av Frida Kahlo



Lördag – Söndag 20-22 maj
God moves danshelg. Dansuppvisning av God moves alla dansklasser. En häftig 
dansshow ni inte får missa! Mer info finns på hemsidan www.godmoves.se

God moves danshelg

Maj

Tisdag 24 maj kl 18.30 
Vårgårda Musiksällskap bjuder in till konsert, denna dag förstärkt med sång av Maria 
Weejs. Stor avslutning på vårens kulturkvällar med musik från Vårgårdas musikelit och 
gratis fika i foajén innan konsert.  

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun

Konsert med Vårgårda musiksällskap

Titta vidare om du vill veta vad som  
händer särskilt för seniorarrangemang och 

kulturupplevelser för barn och familjer!



Arrangemang seniorer
Föreläsningar

Tisdag 8 februari kl 14.00 - Farmor, folkhemmet och miljön
Med hjälp av en tillbakablick på sin farmors uppväxt och framväxten av det svenska 
folkhemmet berättar Vårgårda kommuns miljöstrateg Fredrik Bergman om hur da-
gens komplexa miljöproblem, t.ex. global uppvärmning, har uppstått. Efter föreläs-
ningen finns möjlighet till dialog och frågor. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun, PRO

Tisdag 8 mars kl 14.00 - Ellionor Schutt 
Bra mat för kropp och själ är viktigt för alla inte minst för seniorer. Måltiderna är en 
pusselbit till att bibehålla en god hälsa men det är också viktigt att tänka på att vissa 
justeringar kanske behöver göras på grund av förändrade behov eller förutsättningar. 
Eleonor Schütt, matkonsult, kommer att inspirera och ge tips på bra måltider i det friska 
åldrandet och demonstrera  den nya appen MatFröjd, en receptapp för seniorer. 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun, RPG 

Tisdag 19 april kl 14.00 - Johanna, fysioterapeut med  
mottagning i Falköping
Johanna beskriver vikten av träning när man är seniorer och vad som händer i krop-
pen när man tränar. Vi får även bra tips på övningar som alla klarar av att göra. Vå-
rens viktigaste föreläsning, missa inte! 

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda Kommun

Tisdag 10 maj kl 14.00 - Eva Sanner
Naturkontakt för hälsa och hopp - Att vistas i naturen ger många goda hälsoeffekter, 
både fysiska och mentala. Det ger oss också en känsla av tillhörighet och mening. 
Kom och lyssna på Eva Sanner, psykosyntesterapeut och författare bl a till ”Naturens 
hemlighet - återfinn din plats i det stora sammanhanget”. Hon ger tips om hur du 
enkelt kan återknyta kontakten med naturen och njuta av överflödet, skönheten och 
den inneboende ordningen där. 

Plats: Kulturen 
Arrangör: Vårgårda kommun, Vitalia



Arrangemang seniorer
Seniorfester

Seniorbio (Alla filmer startar 14.00. Kostnad 80 kronor)

Plats: Mathias kök & rum. Arrangörer: Vårgårda kommun, PRO, Vitalia, RPG 

Torsdag 17 feb 17.00 
Christer och Monika från Lerum utmanar oss i ett melodikryss denna kväll. 
Sång och musik varvas med kluriga frågor. Mat från Mathias kök & rum. Festen 
kostar 150 kr. Baren är öppen med bra priser hela kvällen. Anmälan krävs och 
görs till Majvor Lindblom på telefon 070-5660094.

Torsdag 28 april. kl 17.00
Peter Danielson och Christer Mellåker bjuder på underhållning varvat med 
historier från deras karriär. Mat från Mathias kök & rum. Festen kostar 150 kr. 
Baren är öppen med bra priser hela kvällen. Anmälan krävs och görs till Majvor 
Lindblom på telefon 070-5660094.

Tisdag, 1 februari - Utvandrarna
Hemma på gården i Småland ser Kristina och Karl Oskar hur livet sinar. I väst, 
över det stora havet, hörs berättelser om en ny värld. Om en chans att börja 
om. Om chansen till ett nytt bättre liv. 

Tisdag, 1 mars - Bröllop, begravning och dop
Vi följer familjerna Öhrn och Seger som tar oss genom höst och vinter, på väg 
mot julfirande och mot en nyårsafton som oundvikligen innebär ett slut på det 
gamla och en början på något nytt.

Tisdag, 29 mars - Downtown Abbey 2
Handlingen kretsar kring hur Storbritannien påverkades av depressionen i USA 
mot slutet av 20-talet och hur fascismen i Europa spred sig över hela världen.

Tisdag, 26 april - Dag för dag
Fem personer ger sig ut på en husbilsresa genom Europa för att uppfylla en 
äldre mans sista önskan.

Tisdag, 31 maj - Tisdagsklubben
Karin och Sten firar 40-årig bröllopsdag med ett stort festbord dukat och stäm-
ningen på topp. Medan vännerna skålar i champagne upptäcker Karin att Sten 
har varit otrogen. 



Lördag 29 jan kl 11.00
En musikalisk berättelse med skrönor och 
folksagor om trollpackor, starka kvinnor, små-
djävlar, tomtar, knytt och oknytt. Framförs 
som familjeföreställning med glimten i ögat av 
skådespelerskan Lisbeth Johansson och mu-
sikerna Anna Gustavsson och Carita Jonsson 
på dragspel, slagverk och diverse instrument. 

Plats:  Kulturen 
Familjeföreställning, barn från 6 år och äldre

Skrönor och skrän

Kulturupplevelser för 
barn/familj 

Lördag 5 mars kl 11.00
Häng med Nina och Magge på 
en skrattkittlande musikalisk 
resa i fantasin och känslor-
nas magiska land. Magge har 
enligt honom själv målat värl-
dens vackraste tavla men när 
han ska visa den för Nina så 
är den plötsligt försvunnen. Var 
kan den vara? Vem har tagit 
den? ”Sol i mitt hjärta” är en 
sångföreställning som är fylld 
av roliga och lärorika sånger 
som vänder sig till barn mellan 
3 och 7 år. 

Plats: Bibliotekets kulturscen
Barnteater/familj

Sol i mitt hjärta

Följande arrangemang är gratis, dock krävs anmälan.  
Anmälan av platser till barnteater/familjeföreställning sker via kommunens  

evenemangskalender. www.vargarda.se/evenemang.



Lördag 12 mars, kl 11.00 för 2-3-åringar 
Missa inte denna stund där barnets glädje och lust ligger till grund. Med musik, rörelse, 
ramsor och sång blir det busigt och roligt gång på gång!

Barnens sång och skoj med Madde

Lördag 9 april kl 11.00. 
Kafka och dockan handlar om utveck-
ling, om berättandets magiska kraft 
och om att förlora någon man älskar. 
Detta är berättelsen om en stor förfat-
tares möte med en liten, sorgsen flicka, 
som förlorat sin docka i Steglitz Park i 
Berlin. Franz Kafka möter hennes sorg 
med uppfinningsrikedom och förklarar 
att dockan har åkt iväg på en resa. 
Han skriver sedan brev till henne ifrån 
dockan, som han överlämnar varje 
dag i parken. Av Göteborgs dramatiska 
teater.

Plats: Kulturen
Arrangör: Vårgårda kommun 

Kafka och dockan

Följande arrangemang är gratis, dock krävs anmälan.  
Anmälan av platser till barnteater/familjeföreställning sker via kommunens  

evenemangskalender. www.vargarda.se/evenemang.

Lördag 2 april, kl 11.00 för 6-9-åringar
En rörlig stund för 6-9 åringar där vi tillsammans sjunger, ramsar och leker med musik 
och rytmer. Kom och var med och upplev glädje och en gnutta tok! Max 15 barn. 

Plats: Vårgårda biblioteks läsesal



Kontaktuppgifter och anmälan
För mer information om Vårgårda kommuns kultur- 
arrangemang, kontakta kommunens kultursamordnare  
Robert Almqvist
Epost: robert.almqvist@vargarda.se
Tel: 0708-735060

För biljetter till Teaterföreningens arrangemang, ring teater-
telefonen på 0708-11 53 53 .

För information till FN-föreningens arrangemang, kontakta 
FN-föreningens ordförande Marianne Andersson.  
Tel 070-53 65 407

Vi följer rådande restriktioner vid våra kulturevenemang. 
Restriktioner kan ändras snabbt. Därför rekommenderar vi 
att kolla kommunens hemsida för aktuell information kring 
varje evenemang.

www.vargarda.se/evenemang
eller 
följ Viva Vårgårda på Facebook. 


