
PROGRAM (där ej annat anges, fri entré) 

 
 BOHUSLÄNS MUSEUM

  Måndag  10–16
  Tisdag–torsdag  10–20
  Fredag–söndag 10–16

  Helgöppet 
  Dag före nationaldagen, 5 juni  10-16
  Nationaldagen 6 juni   10-16
  Pingstafton och Pingstdagen  10-16
  Dag före midsommarafton 19 juni   10-16
  Midsommarafton och Midsommardagen 10-16  
    

Tel 0522-65 65 02, 073-030 07 19

Lunchservering
Café med hembakt; våfflor, bullar, smörgåsar m.m.

 Fullständiga rättigheter  
Mat från Bohuslän med råvaror från lokala producenter.

Vi använder gärna alternativodlade råvaror. 
Kaffet du dricker är KRAV-märkt, så även rapsoljan och 

mjölet vi bakar av m.m.  
Öppet mån 10–16, tis – tor 10 –19.30  fre–sön 10–16. 

 Helgöppettider som Bohusläns museum.

www.kajkant.se

Museibutiken 
Butikssortimentet sprider sommarkänsla! 
Med anledning av den stora Hästen-utställningen har 
vi tagit fram en egendesignad version av den troligen 
mest välkända Sverige-souveniren. Även den traditio-
nella varianten kommer att finnas. Gissa vad det är? 
Vi hjälper gärna till med presentförslag.   
. 
Välkommen till oss!

 

JUNI  JULI  AUGUSTI 2014

 
BOHUSLÄNS MUSEUM           www.bohuslansmuseum.se 
Museigatan 1, Box 403    Telefon 0522-65 65 00 Telefax 0522-65 65 05 www.facebook.com/bohuslansmuseum 
451 19 Uddevalla            e-post: bohuslansmuseum@vgregion.se 

UTSTÄLLNINGAR

SAMLARENS BLICK - KONST UR 
SAMTIDA SAMLINGAR
- 8 juni
I utställningen 
Samlarens blick finns en 
möjlighet att stifta 
bekantskap med många 
av våra mest uppmärk-
sammade samtida 
konstnärer. 
I utställningen presente-
ras ett 60-tal verk av ett 
40-tal konstnärer.
The artist´s luncheon, 1997. 
Annica Karlsson Rixon

24 juni tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

5 juni torsdag
12.00 Filmer om Bohusläns museum
 Se 2 juni måndag 15.00.
13.00 Gerlesborgsskolan 70 år! 
 Presentation av Gerlesborgsskolans verksamhet och de  
 verk som ställs ut på Bohusläns museum.

OBS! 
För utställningen Häst - säg mej vem du är 
tar vi entré 80:-, under 25 år fri entré.

HÄST - SÄG MEJ VEM DU ÄR! 
- 9 november 

Det är Hästens år, inte bara enligt den kinesiska 
kalendern - utan också på Bohusläns museum.  
För sextusen år sedan sprang hästen över stäppen 
i Kina och Mongoliet. Sprang tillsammans med sin 
flock. Idag har vi fler hästar än kor i Sverige. Hästen 
har stått vid människans sida i jordbruk, skogsbruk, 
transporter, krig, ridskolor, trav.  
Men till vilket pris för hästen?  
Tillsammans med konstnärer, fotografer, filmare med 
flera skapar Bohusläns museum en upplevelse-
utställning om hästen. Häst - säg mej vem du är vill 
öppna våra ögon och låta oss upptäcka ett djur med 
spännande egenskaper, personlighet och karaktär.  
Entré 80:-, biljetter löses i museets reception. 
Under 25 år fri entré.

SOPOR FRÅN ”DE RIKE OCH FINE”
- 31 augusti 

arkeologerna grävt fram ur en sophög från 1700-
talets mitt. Sophögen låg i Jöns Kochs trädgård vid 
Kålgårdsberget i Uddevalla.Familjen byggde en 
stor villa, kallad Margretelund efter Jöns Kochs fru 
Margareta. Hon gav också namn åt Margretegärde. 
Villan klarade sig undan den stora stadsbranden 
1806 och finns kvar än idag. I hushållets sophög hit-
tade arkeologerna bland annat fiskhuvuden, kalkon-
ben och avkapade hartassar, enkla lerkärl och andra 
vardagsföremål. Men också skärvor av dyrbarheter 
som dryckesglas och ostindiskt porslin.

3 juni tisdag
11.00 Hej Trottoar

 19.00 Musik i museiparken

30 juni måndag 
12.30 Från Mozart till Taube. En musikalisk resa med  
 Christer Torgé, trombon och tenorhorn och 
 Birgitta Brodén, piano. Samarrangemang med 
 Kultur och fritid Uddevalla kommun.

Fri entré till museet.

TILPO - BELVEDERE, MÅLERI 
14 juni - 31 augusti  
I sommarens utställning möter vi måleri av Tilpo. 
Hans konst är färgstark, på snudd till surrealistisk, 
och uttrycker många mänskliga känslor med en 
blandning av humor och allvar, ofta med en polititisk 
medvetenhet som grund.
Hans Eriksson, vars tidigare pseudonym var Fruls 
Tilpo, arbetar numera tillsammans med sin partner 
och kollega Hanna Aihonen Eriksson under det 
gemensamma namnet Tilpo. Han gick på Konst-
högskolan i Stockholm 1981-86 och började tidigt 
arbeta med en bildvärld som var befolkad med 
udda, fantasieggande figurer och berättelser - ett 
slags magisk realism om man så vill. Han ville hitta 
ett måleri och ett bildspråk som låg nära hans egna 
tankemönster. Bilderna är ofta kopplade till något 
självupplevt och skildrar överraskande möten.

GERLESBORGSSKOLAN 70 ÅR!
5 juni - 10 augusti 
På Bohusläns museum visas ett mindre antal verk av 
konstnärerna Arne Isacsson, Georg Suttner, 
Gunilla Hansson och Pia König.
Gerlesborgsskolan grundades 1944 och har sedan 
dess varit en konstinstitution av stor betydelse långt 
utanför Bohusläns gränser.
I Gerlesborg visas två större tematiska utställningar 
under perioden 31 maj - 10 augusti.

Bohusläns museum 1984 - 2014.

2 juni måndag Bohusläns museum 30 år!
10.15 Dalabergsskolans kör under ledning av 
 Åke Andersson inleder 30-årsfirandet.

13.00 Vi firar 30-åringen
 Uddevalla Spelmanslag var med den 2 juni för 30 år 
 sedan - idag firar de med oss. Ulla Olsson, 
 Eva Forsgren, Inger Blom, Isa Milling och 
 Lotta Johansson från Uddevalla Spelmanslag bjuder på  
 musik.Museichef Hans Kindgren berättar om museets  
 verksamhet från 1984 - 2014.
 Västerskolans musikklass 8 D under ledning av
 Elisabeth Brattberg, framför egna låtar.

14.30 Jubileumskonsert - Kurt Wiklander, piano

15.00 Filmer om Bohusläns museum
 Vi visar en film från invigningsdagen den 2 juni 1984  
 samt en film om museets verksamhet.

En föreställning för bebisar och 
små barn med sagofen Isadora. 
En promenad där vi hör och ser 
många olika saker. Ibland högt 
uppe, ibland lågt nere. En hund 
kommer springande. En sång 
hörs i fjärran. 

En mås, ett träd och där nere trottoaren!  
Med Josefina Karlsson Vergara. 25 minuter.
Fri entré. Begränsat antal platser, biljetter kan hämtas 
i museets reception från 26 maj.

15.00 Filmer om Bohusläns museum
 Se 2 juni måndag 15.00.

4 juni onsdag
12.00 Filmer om Bohusläns museum
 Se 2 juni måndag 15.00.
13.00 Samlarens blick - konst ur samtida 
 samlingar. Visning av utställningen. 
 
15.00 Norrskolans kör under ledning av Åke Andersson.

18.00 Jubileumskonsert med Odd Singers
 Kören Odd SIngers har under flera år haft sina   
 övningskvällar på Bohusläns museum. Nu bjuder kören  
 på en konsert med anledning av museets   
 30-årsjubileum. Det blir countrymusik, folkmusik och  
 bluegrass.

6 juni fredag
11.00 Traditionellt nationaldagsfirande  

Vi hälsar våra nya svenska 
medborgare välkomna. Tal av 
museichef Hans Kindgren och 
kommunfullmäktiges ordf 
Ralph Steen. Lars Wallin 
& The TribeLars står för 
musiken.

Samarrangemang med Uddevalla kommun.

12 juni torsdag
19.00 Operaarior - klassiska pärlor 
 Hitomi Ohki, sopran och Birgitta Brodén, piano. 
 Musik av Mozart, Schubert, Rossini, Mascagni, Verdi. 
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla kommun.

14 juni lördag
14.00 Tilpo - Belvedere, måleri
 Invigning av sommarens konstutställning.
 Agneta von Zeipel, ansvarig vid Konsthallen vid
 Bohusläns museum, presenterar utställningen.

20 juni fredag Midsommarafton
12.00 Traditionellt midsommarfirande
 Vi klär stången. Tag gärna med blommor!
 Dans, musik och lekar tillsammans med 
 musikerna Mia och Christer Ådin och Uddevalla 
 Spelmanslag och Folkdansgille. Lekledare är 
 Lena och Johan Elmberg. Samarrangemang med 
 Kultur och fritid Uddevalla kommun.

I basutställ-
ningen 
Utgångs-
punkten 
visas i fyra
montrar vad

SE HUR ETT BISAMHÄLLE 
FUNGERAR. I samarbete med 
Uddevallanejdens biodlareförening
visar vi en observationskupa. 
Varje onsdag kl 16-18 med start
11 juni finns biodlare vid kupan och 
berättar och visar bilder. 

19.00 Wingård/Bäckman/Brynnel
 Denna nya folkmusiktrio framför vackra polskor från nord  
 till syd, svängiga schottisar och finstämda sånger.
 I gruppens repertoar finner vi även egenskrivet material.  
 Entré 100:-, biljetter i museets  reception, 
 tel 0522-65 65 01

26 juni torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

 18.00  OBS! I Gerlesborgsskolans hörsal.
 Artist talk och visning av video och bilder
 med de spanska konstnärerna Cristina Lucas och 
 Fernando Sanchez Castillo.  
 Samarrangemang med Gerlesborgsskolan.  

Illustration: Lennart Karlsson

Musikern Örjan Carlsson 
med vänner laddar upp med 
sommarmusik, kompband, 
lokala gästartister och allsång.
Fri entré. Tag med något att
sitta på samt fika eller köp fikapåse på restaurang 
Kajkanten. Samarrangemang med Örjan Carlsson och-
Kultur och fritid Uddevalla kommun.
Inomhus på Bohusläns museum vid ogynnsamt väder. 

1 juli tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

3 juli torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

 19.00 Musik i museiparken

Illustration: Lennart Karlsson

Musikern Örjan Carlsson 
med vänner laddar upp med 
sommarmusik, kompband, 
lokala gästartister och 
allsång. Fri entré. 
Se torsdag 26 juni 19.00. 

8 juli tisdag
13.00 Tilpo - Belvedere, måleri
 Visning av sommarens konstutställning.

 19.00 Musik i museiparken

10 juli torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

Musikern Örjan Carlsson 
med vänner laddar upp med 
sommarmusik, kompband, 
lokala gästartister och 
allsång. Fri entré. 
Se torsdag 26 juni 19.00. Illustration: Lennart Karlsson

14 juli måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Kända och mindre kända mästerverk samt 
 pianoarrangemang över kända melodier.

15 juli tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

 19.00 Musik i museiparken

Illustration: Lennart Karlsson

Musikern Örjan Carlsson 
med vänner laddar upp med 
sommarmusik, kompband, 
lokala gästartister och 
allsång. Fri entré. 
Se torsdag 26 juni 19.00. 

19 juli lördag
13.00 Taube-dag på museibryggan med Visans  
 Vänner. Den traditionella Taube-dagen firas på   
 museibryggan tillsammans med Visans Vänner. 
 Årets gästartist är Per Sörman. 
 Restaurang Kajkanten serverar Taubes fisksoppa.
 Samarrangemang med Visans Vänner och Kultur och  
 fritid Uddevalla kommun.

21 juli måndag - 23 juli onsdag 10-17 
Sommarbroderiakademi:

Brokiga och tokiga stygn
Kursledare Pian Bates och Kristin Andersson. 

För information och anmälan, kontakta
 Pian Bates, tel 0707-94 23 70 eller per    

epost info@pianbates.se 
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi. 

24 juli torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

26 juli lördag
12.00 Eke Simons - pianokonsert
 Berömd balettmusik för piano.
 Klassiska mästerverk med bl a Tjajkovskijs berömda och  
 älskade nötknäpparsvit i Pletnevs tolkning.
 Franz Liszt - Consolation No 3.

28 juli måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Kända och mindre kända mästerverk samt 
 pianoarrangemang över kända melodier.

29 juli tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar. 
19.00 Alice Tegnér 150 år
 Maria Henriksson - sång, Helena Henriksson - violin,  
 Birgitta Brodén - piano. Samarrangemang med Kultur  
 och fritid Uddevalla kommun.

31 juli torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

5 augusti tisdag 12-20
Fokusdag Västerhavsveckan 

Hållpunkter: 
10-14  Fiskeskola och artfisketävling med 8-fjordar,   
 Sportfiskarna och Uddevalla Sportfiskeförening Usff.  
 Prisutdelning i artfisketävlingen 14.30.

12.00 Giftiga alger i musslor. Malin Mohlin, SMHI.

12-18  Västerhavsveckans havsverkstad. Lär känna djuren i  
 klappakvariet och lär mera om vattenkraft, flytkraft,  
 Arkimedes princip, musslors reningsförmåga m.m. 
 Tag med egna strandfynd till vår kunnige marinbiolog  
 Hans Hellman som finns på plats och hjälper dig.

12-17 Öppet skepp på långafiskefartyget Sandö. Förre  
 ägaren Klas Berntsson, som i 40 års tid fiskade med  
 denna traditionella bohuslänska fiskebåt, visar båten.  
 
12-18 Modellbåtsbygge visas av Västkustens Träbåtsförening

12-18 Livräddningssällskapet Bohuslän demonstrerar 
 flytvästar & säkerhet

12- 18 Ljungskile Segelförening finns på plats med sin jolle.
 
12-18 Vattenrådet i Bohuslän informerar.

12-18 Den fantastiska växtplanktonvärlden på 
 Västkusten. SMHI visar.

13.00  Fiskebåtar och fångster – ett hållbart hav 
 Christine Fredriksen, Bohusläns museum och 
 Lennart Bornmalm, Göteborgs universitet, berättar 
 om kustens fiskebåtar och varv. Från Fiskeföreningen 
 Norden och Trålverkstaden i Smögen berättar Sixten  
 Söderberg om arbetet att utveckla redskap för ett håll- 
 bart fiske. Visning och demonstration av redskap.

14-20 Öppet skepp på skutorna Kvartsita, Westkust, 
 Mandalay och bogserbåtarna Sven och Harry. 
 Möjlighet finns att besöka vikingaskeppet Vidfamne.  
 Vid kaj ligger också den lilla jakten Polstjärnan. 
 Vid fint väder kommer skutorna Kvartsita och Westkust  
 att anordna turer på Byfjorden/Havstensfjorden. På  
 kajen kommer Föreningen Laurin från Lysekil att visa 
 hur tändkulemotorer fungerar. Här kommer det också att  
 finnas andra maritima föreningar som berättar om sin  
 verksamhet. Kanske du som besökare vinner i  
 lotteriet, får en egen knoplina och lär dig slå knopar 
 eller följer med på en seglats på fjorden!

 Läs mer om kulturbåtarna på 
 www.vasterhavsveckan.se
 
 Fartyg och övriga aktörer medverkar även under 
 Kulturhamnsdagen den 6 augusti.

 Passa på och upplev ett levande maritimt kulturarv!

15-16 Experiment Vatten med konstnär Jeanette Schäring. 
 Experiment med vatten och vattnets egenskaper. 
 För hela familjen.

16.00   Våra bohuslänska naturområden. Jan Uddén 
 berättar. En introduktion inför söndagens visningar.
 Samarrangemang med Västkuststiftelsen.

17.00  Författare Viveca Lärn om ”Fantasi och verklighet i 
 Västerhavet”. Boksignering.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxen-  
 skolan och Kultur Fritid Uddevalla kommun. 
 
18.00  Filmkväll Västerhavet
 Nationalparkschef Anders Tysklind berättar om 
 Sveriges första och hittills enda nationalpark för havet  
 och visar filmen Kosterhavets och Ytre Hvalers 
 nationalparker – Vårt gemensamma arv.

 Strömmar av plast – Västerhavets dilemma, en film  
 om marint skräp. Producerad av Havsmiljöinstitutet, 
 Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra 
 Götaland, Göteborgs Stad miljöförvaltningen, KIMO, 
 Håll Sverige Rent och Ren Kust. Filmen presenteras 
 av filmare Benny Frick och oceanograf Daniel 
 Hansson från Havsmiljöinstitutet. Martin Hassellöv,  
 forskare från Institutionen för Kemi och Molekylär-
 biologi, Göteborgs universitet, berättar om aktuell 
 forskning om plastmikropartiklar i Västkustens fjordar.
 
 Fokusdag Västerhavsveckan i samarrangemang med  
 Maritimt i  Väst, Bohusläns Hembygdsförbund, Studie- 
 förbundet Vuxenskolan och Västra Götalandsregionen.

5 augusti tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

 
6 augusti onsdag 12-20

Kulturhamnsdag 
12.00  Filmer om Västerhavet, se 5 augusti tisdag 18.00. 
 
12-17 Öppet skepp på långafiskefartyget Sandö,
 se 5 augusti tisdag 12-17.

12-17  Västerhavsveckans havsverkstad, 
 se tisdag 5 augusti 12-18.

12-20 Öppet skepp på skutorna Kvartsita, Westkust, 
 Mandalay, bogserbåtarna Sven och Harry, 
 se 5 augusti tisdag 14-20.

13.00   Våra bohuslänska naturområden, 
 se 5 augusti tisdag 16.00.

16.00    Västerhavet – en hotad skönhet. Tobias Dahlin,  
 undervattensfotograf, berättar om sitt arbete att dok-
 mentera Västerhavet under ytan. Tobias Dahlin erhöll  
 2012 Hasselbladsstiftelsens naturfotostipendium 
 för att skildra Västerhavet med fokus på miljön.

17.00    Skagerraks kapare – upplevelseföredrag med 
 Cia Lantz, B2H Upplevelsecentrum

18.30  Naturkryssning i Havstensfjorden, samling   
 18.30, avgång 19.00 med M/S Byfjorden.
 Guider: Jan Uddén och Lars Rydbom, Bohusläns  
 museum. Biljett 40 kr, ungdom under 25 fritt. Biljetter  
 löses i Bohusläns museums reception.
 Samarrangemang med Skärgårdsbåtarna i 
 Uddevalla.

 Kulturhamnsdagen i samarrangemang med Maritimt i  
 Väst, Bohusläns Hembygdsförbund, Studieför-
 bundet Vuxenskolan och Västra Götalandsregionen.

7 augusti torsdag
13.00 Tilpo - Belvedere, måleri
 Visning av sommarens konstutställning.

Uddevalla Folkmusik Festival
8 - 9 augusti

Kurser - konserter - musikmöten - dans
Information kommer! Program kan rekvireras från 

Bohusläns museum, tel 0522-65 65 01.

www.folkmusikfestivaluddevalla.se
Samarrangemang med Spelmansförbunden i Bohuslän, 
Dalsland och Västergötland, Kultur i Väst, Studieförbun-

det Vuxenskolan och Kultur och fritid Uddevalla kommun.

8 augusti fredag och
10 augusti söndag
12.00 Filmer om Västerhavet
 Se 5 augusti tisdag 18.00.

11 augusti måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Kända och mindre kända mästerverk samt 
 pianoarrangemang över kända melodier.

12 augusti tisdag och  
14 augusti  torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

25 augusti måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Kända och mindre kända mästerverk samt 
 pianoarrangemang över kända melodier.

26 augusti tisdag
13.00 Tilpo - Belvedere, måleri
 Visning av sommarens konstutställning.

18.00 Barns rättigheter och barnfattigdomen 
 Rädda barnen bjuder in till politisk samhällsdebatt.  
 Samarrangemang med Rädda Barnen.

30 augusti lördag
11-15 Totalförsvarets dag
 Träffa representanter från olika frivilliga försvarsorgani-
 sationer, Hemvärnet och nationella skyddsstyrkorna.  
 Information och demonstration av utrustning.
 Det bjuds på spännande rätter ur fältkoken och diverse
 uppvisningar under dagen.
 Samarrangemang med Försvarsutbildarna Uddevalla.

SKALBANKSMUSEET

De unika skalbankarna bildades för över 10.000 år 
sedan. Den kalkrika miljön är en oas för blommor, 
fjärilar och småkryp. I Skalbanksmuseet visas en 

utställning om bankarnas uppkomst.

Öppet juni, juli och augusti
tisdag - söndag 11.00 - 17.00

(Midsommarafton och Midsommardagen stängt)

Fri entré.

7 augusti torsdag - 10 augusti söndag
Gustafsbergsdagarna

Rundvandringar, 
musik, konstutställ-
ning, teater, häst-
skjuts, massage, 
gammaldags lekar 
m.m. 

20 augusti onsdag 
17.00 Boksläpp: Att vara en hackkyckling   
 Malin Engelbrektssons bok är skriven utifrån egna  
 erfarenheter och här presenterar hon den. Boken vänder
  sig till människor som har varit och är utsatta för 
 mobbing. Arrangemanget är gratis och syftet är att  
 stötta och peppa. Samarrangemang med Kultur och fritid  
 Uddevalla kommun.

17 juli torsdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

Vi firar under veckan med aktiviteter samt fina 
erbjudanden i museibutik och restaurang.

16 juni måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Kända och mindre kända mästerverk samt 
 pianoarrangemang över kända melodier.

22 juli tisdag
13.00 Sommarvisning i museets utställningar
 Följ med på en vandring i våra utställningar.

18.00 Emma & Gängets skeppsturné 2014
 Visa, cabaré och folkmusik ombord på skutan Godnok
 utanför Bohusläns museum. 
 Samarrangemang med Kultur och fritid Uddevalla 
 kommun.

4 augusti måndag OBS! Plats: Östra kajen i Grundsund.
12-17 Öppet skepp på långafiskefartyget Sandö
  Förre ägaren Klas Berntsson visar runt.

Västerhavet - en 
hotad skönhet
Tobias Dahlins 
fotografier från 
Västerhavets

undervattensvärld 
visas

2-10 augusti

Samarrangemang med Gustafsbergsstiftelsen, Gustafsbergs 
vänner, Gustafsbergsföreningen, Herman Zetterbergs stiftelse, 

Bohusläns guider, Bohusläns hembygdsförbund, 
Studieförbundet Vuxenskolan och Uddevalla kommun.

28 augusti torsdag
13.00 Tilpo - Belvedere, måleri
 Visning av sommarens konstutställning.

27 augusti onsdag
14.00 Politisk debatt i pensionärsfrågor
 SPF, Sveriges Pensionärsförbund, inbjuder till politisk 
 debatt i ämnen som berör pensionärer. Samarrangemang  
 med SPF och Studieförbundet Vuxenskolan.

21 augusti torsdag
14.00 Vård och omsorg. Politisk debatt med deltagare  
 från de olika politiska partierna. Samarrangemang med  
 PRO, Pensionärernas Riksorganisation.

18.00 Våra matvanors betydelse för hälsa
 och livskvalitet . Dialogmöte om det sjukdoms-
 förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom
 hälso- och sjukvården. Riktlinjer om samtal i samband  
 med  levnadsvanor är på väg att införas i Västra 
 Götaland. Kvällen bjuder därför på en dialog om fram- 
 tidens samtal om matvanor. 
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