
PROGRAM (där ej annat anges, fri entré) 

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

 
   Häst - säg mej vem du är stänger kl 18.00 tis - tor,
   i övrigt samma öppettider som museet.

   

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. 

 

www.kajkant.se

Museibutiken 
Bohus Stickning åter i butiken. Vi har ett antal olika 
sticksatser, fråga oss gärna!
Kom och se Bohuspållen. Vår egendesignade 
dalahäst. 
Nyheter väntas in till butikssortimentet. 
Vi hjälper gärna till med presentförslag och 
du får det fint inslaget.
   Välkommen till oss!
  . 
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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

OBS! 
Vi tar entré till utställningen Häst - säg mej vem du är. 
Köp entrékort 80:- som ger dig obegränsat antal besök i 
utställningen under resten av utställningsperioden.
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.  
Entrékort 80:-, vilket ger dig obegränsat antal besök i 
utställningen under resten av utställningsperioden och 
tillträde till våra guidade visningar 2/9, 10/9, 17/9 ,  
24/9 och 1/10, se kalendarie. 
Entrékort löses i museets reception. Under 25 år fri entré. 

Utställningen är öppen mån 10-16, tis-tor 10-18, fre-sön 10-16.

SOPOR FRÅN ”DE RIKE OCH FINE”
- 30 september

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.

Fri entré till museets basutställningar.

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

HJÄRTA SPEL - 
en hyllning till spelkulturen
13 september - 2 november

I utställningen visas spelkonst som lockar och utma-
nar såväl spelare som en traditionell konst-
publik. Här hittar du målningar, illustrationer, 
interaktiva konstspel, hantverk och installationer 
som alla har en koppling till dataspelens värld.
Hjärta spel är producerad av Datamuseet IT-ceum 
i Linköping.

Medverkande är:
Kristoffer Zetterstrand (SE), Saga-Mariah Sandberg 
(SE), Marcus Gunnar Pettersson (SE), Love Hultén 
(SE), Maja Rohwetter (DE), Jed Henry (US), 
Junkboy (SE), Max Olofsson (SE), Lars Arrhenius 
(SE), Mikael Vesavuori (SE), Laura Vidal (ES), 
Jenni Källberg (SE), Johan Löfgren (SE), 
Johan Thurfjell (SE), Minna Sakaria (SE), 
Mads Peitersen (DK), Pierre ”Slush” Bäckman (SE), 
Duncan Harris (UK), Klaas van Hees (NL), 
Tale of Tales (BE), DICE (SE), Miguel Mansur (US), 
Jonatan Söderström, Dennis Wedin & Benjamin 
Söderström (SE), Marcus Hermansson (SE)

Välkommen till Bohusläns museums och 
Bohusläns Hembygdsförbunds monter C05:42
på Bok & Bibliotek 25-28 september.
Lördag 12.30 presenteras nya boken Eisfeldt - en 
surrealistisk familj. En bok om resande och cirkus.

Utställningen HJÄRTA SPEL 
är en hyllning till spelkulturen – 
här presenteras konst av både 
svenska och internationella 
konstnärer, i olika material och 
tekniker, som alla har det 
gemensamt att de har en 
koppling till dataspelens värld

2 september tisdag
17.00 Broderiträff - Täcklebo broderiakademi
 Start av höstens broderitema ”Året i broderade bilder”.  
 Vi förbereder oss för att brodera månader och årstider.  
 Tag med syskrin, skissblock och färgpennor. 
 Alla intresserade önskas välkomna! Vill du veta mer?  
 Kontakta Barbro Hurtig, tel 0522-705 69 eller per 
 epost barbrohurtig@gmail.com
 Samarrangemang med Täcklebo broderiakademi och  
 Studiefrämjandet.

17.30 Häst - säg mej vem du är!
 Guidad visning i utställningen under 
 ledning av naturpedagog Jan Uddén.
 Avgift: Entrékort 80:- som ger dig 
 obegränsad tillgång till utställningen fram till och 
 med 9 november.
 Entrékort köpes i museets reception.
 Under 25 år fri entré.

18.00 Mina funktionsnedsättningar är en gåva,  
 inte mina hinder 
 Tim Holmberg lever med diagnoserna ADHD, 
 Asperger och OCD (tvångssyndrom). Tim fick sin 
 ADHD-diagnos som 10-åring, men omgivningen 
 saknade kunskap och kunde inte ge rätt stöd. Han  
 har haft en tuff uppväxt med bråk, internatskola och 
 behandlingshem. Här berättar Tim om vägen mot ett  
 lugnare liv, om egna strategier för att minska problem,  
 om bemötande och om att hitta en plats i arbetslivet.  
 Entré 50:-, biljetter i museets reception,  0522-65 65 01.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

3 september onsdag
18.00 Beskärningens grunder
 Trädgårdsmästare Bianca Timoteusson Stintzing  
 ger dig handfasta tips och råd om hur du beskär   
 trädgårdens frukt- och prydnadsträd, buskar och rosor.  
 Varför beskär vi? När är bästa tidpunkten för beskär- 
 ning? Vilka redskap använder vi? 
 Entré 60:-, biljetter i museets reception, 
 tel 0522-65 65 01. 
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan  
 och Villaägarna i Uddevalla.

4 september torsdag
18.00 De fruktade krigarna till häst
 Bengt Nordqvist, arkeolog vid 
 UV Väst och projektledare för utgrävningarna i 
 Finnestorp utanför Vara. En offerplats som är 
 belägen i centrala Västergötland.
 Bengt berättar om detta unika fyndmaterial som bland  
 annat består av hästskelett och exklusive guldbeklädda 
 hästutrustningar från folkvandringstid (375 - 500 e.Kr). 
 Det var en turbulent tid där det inte endast var en kamp  
 mellan det romerska riket och germaner utan också  
 mellan kristenheten och asadyrkarna. I centrum står  
 givetvis - vad berättar fynden om hästens roll i dessa  
 strider?

6 september lördag
11-14 Studieupptakt med ABF
 Presentation av kurser och studiecirklar, uppvisning  
 och prova-på. Hantverkare och kursledare medverkar. 
 Musik med ”Pro Ukulele” gruppen och ”Lilla Bandet”.
 Gull-Britt Jonsson föreläser i tema ”Hjärtat i Focus”
 som handlar om mat, motion och stress.   
 Samarrangemang med ABF.

8 september måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända 
 melodier.  

9 september tisdag
18.00 Grez-sur Loing  
 Konstvetaren Alexandra Herlitz berättar om stiftelsen  
 Grez-sur-Loing - en ideell stiftelse som främjar och  
 stöder konstnärlig, litterär och vetenskaplig forskning,  
 utbildning och undervisning genom att tillhanda-
 hålla lägenheter, ateljéer och andra arbetslokaler på
 Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing i Frankrike. 
 Samarrangemang med Uddevalla Konstförening.

10 september onsdag
17.30 Häst - säg mej vem du är!
 Guidad visning i utställningen under 
 ledning av naturpedagog Jan Uddén.
 Avgift: Entrékort 80:- som ger dig obegränsad tillgång  
 till utställningen fram till och med 9 november.
 Entrékort köps i museets reception.
 Under 25 år fri entré.

13 september lördag
11-14 Knypplingens dag
 Knypplade spetsar i traditionell och fri teknik. 
 Utställning, knypplare i arbete, även prova-på. 
 Samarrangemang med Folkdansringen Bohuslän-Dal.

13 september lördag 
11.00 Geologins dag: 
 ”Ett av Bohusläns största under” 
 Vi undersöker skalbergen på Bräcke-Kuröd och 
 berättar om dessa skalbankars 10.000-åriga historia  
 samt lär oss namnen på de musslor, snäckor och 
 havstulpaner som legat här sedan istiden. 
 Med naturpedagog Jan Uddén. 
 Samarrangemang med Sveriges Geologiska 
 Undersökning (SGU) och Geologins dag. 
 OBS! Samling vid Skalbanksmuseet 11.00

14.00 Maja & David + De Temps Antan 
 Folkmusikkonsert med musiker från Danmark och 
 Kanada. Traditionell musik från båda länderna bjuds  
 med instrument som fiol, dragspel, munspel, gitarr 
 m fl. Duon Maja & David består av Maja Kjaer 
 Jacobsen och David Boulanger. 
 Gruppen De Temps Antan består av Éric Beaudry, 
 André Brunet och Pierre-Luc Dupuis, samtliga från 
 Quebec. Fri entré. 
 Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla 
 kommun.

14 september Kulturarvsdagen

14 september söndag 
13.00 Häst - säg mej vem du är!
 Visning för barn i åldrarna 6-12 år.
 Vi vandrar runt i utställningen, lär 
 oss om hästar och avslutar med att alla 
 får göra en egen häst. Fri entré! 
 Även 5, 27 och 29 oktober kl. 13.00.

13.00  I krigens spår
 Antikvarie Ann-Marie Brockman visar föremål i 
 museets utställningar och samlingar.
 OBS! Förhandsanmälan senast 12 sept kl 15 .00
 på tel 0522-65 65 01.

14.00 Barn- och familjeaktivitet:
 Krigar djur, i så fall hur? 
 Ibland kan man se att djur bråkar. Betyder det att de  
 krigar eller jagar, eller är det bara på skoj? Låt oss titta  
 på några bilder och exempel från när och fjärran. 
 Naturpedagog Jan Uddén berättar och visar bilder.

 15.00 Hästen i krigstid 
 Håkan Hultman, agronom och lärare på 
 Naturbruksgymnasiet Nuntorpsskolan 
 i Brålanda norr om Vänersborg, berättar 
 utifrån egen erfarenhet från armé- och körskolan vid  
 Strömsholm i början av 1960-talet om hur hästen 
 tränades för att kunna fungera i krigssituation under  
 1900-talet.

  
15 - 18 september

Hygienvecka i Uddevalla kommun
En vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen 

 om hur man kan undvika onödig smittspridning 

Måndag 15 september:           
10.00  Invigning av Hygienveckan
 Lena Maria Vinberg, förskolechef och Bo Lundgren, 
 förvaltningschef socialtjänsten. 
 Prisutdelning i teckningstävling för barn - 
 Eva Lindhusen Lindhé, biträdande smittskyddsläkare  
 Fyrbodal 
 Teaterföreställning: Prinsessan som inte ville tvätta 
 händerna.
 Information & föreläsningar:

11.00  Ska man vaccinera sig mot influensa?   
 Risker? Vem ska vi skydda? Eva Lindhusen Lindhé,  
 biträdande smittskyddsläkare Fyrbodal.

11.30  Liten insats - stor nytta. Eva Olsson, 
 hygiensjuksköterska i förskolan.

12.00  Varifrån kommer smitta?
  Pia Olofsson, hygiensjuksköterska för primärvården.

12.30  Sprit i alla lägen? Marie Eriksson, hygiensjuk-  
 sköterska för kommunal vård och omsorg, Pia Olofsson  
 och Eva Olsson.

13.00  Handskar - bruk och missbruk. 
 Marie Eriksson.

13.30  Vårda dina tarmbakterier. 
 Ebba Carlsson, dietist NU-sjukvården.

14.00  Avtryck av verkligheten, en direktrapport. 
 Marie Eriksson, Pia Olofsson och Eva Olsson.

14.30  Därför är magsjuka ett återkommande 
 problem. Eva Olsson.

15.00  Säker mat på rent fat. Marie Eriksson.

15.30  Har vi det för rent? Pia Olofsson.

Tisdag 16 september:

11.00  Handskar - bruk eller missbruk, se mån 13.00!

11.30  Därför är magsjuka ett återkommande 
 problem, se mån 14.30!

12.00  Säker mat på rent fat, se mån 15.00!

12.30  Sprit i alla lägen? Se mån 12.30!

13.00  Har vi det för rent? Se mån 15.30!

13.30  Händerna, vad händer? Marie Eriksson.

14.00  Avtryck av verkligheten, en direktrapport.   
 Se mån 14.00!

14.30  Liten insats - stor nytta, se mån 11.30!

15.00  Varifrån kommer smitta? Se mån 12.00!.

15.30  Ska man vaccinera sig mot influensa? 
 Se mån 11.00!

16.00  Resistenta bakterier - vad får vi med oss   
 hem från semestern? Maria Hess, distriktsläkare,  
 Strama.

Onsdag 17 september:

11.00  Liten insats - stor nytta, se mån 11.30!

11.30  Handskar - bruk eller missbruk, se mån 13.00!

12.00  Har vi det för rent? Se mån 15.30!

12.30  Händerna, vad händer? Se tis 13.30!

13.00  Säker mat på rent fat, se mån 15.00!

13.30  Avtryck av verkligheten, en direktrapport.   
 Se mån 14.00!

14.00  Tuberkulos - vems ansvar? Margareta Olsson,   
 smittskyddssjuksköterska.

14.30  Resistenta bakterier - vad får vi med oss   
 hem från semestern? Se tis 16.00!

15.00  Sprit i alla lägen? Se mån 12.30!

15.30  Därför är magsjuka ett återkommande 
 problem, se mån 14.30!

16.00  Varifrån kommer smitta? Se mån 12.00!

18.00  Borrelia, TBE, Harpest, dvärgbandmask.   
 Eva Lindhusen Lindhé, bitr. smittskyddsläkare.

Torsdag 18 september:

11.00  Varifrån kommer smitta? Se mån 12.00!

11.30  Händerna, vad händer? Se tis 13.30!

12.00  Liten insats - stor nytta, se mån 11.30!

12.30  Ska man vaccinera sig mot influensa? 
 Se mån 11.00!

13.00  Resistenta bakterier - vad får vi med oss   
 hem från semestern? Se tis 16.00!

13.30  Vårda dina tarmbakterier, se mån 13.30! 

14.00  Sprit i alla lägen? Se mån 12.30!

14.30  Har vi det för rent? Se mån 15.30!

15.00  Därför är magsjuka ett återkommande 
 problem, se mån 14.30!

15.30  Säker mat på rent fat, se mån 15.00!

16.00 Avtryck av verkligheten, en direktrapport.   
 Se mån 14.00!

Samarrangemang med Uddevalla kommun, HYFS - Hygien-
sjuksköterska i förskolan och Västra Götalandsregionen.

16 september tisdag
13.00 Hjärta Spel - en hyllning 
 till spelkulturen  
 Visning av utställningen.

18.00  Dagens Grönland i ett fyrahundraårigt 
 perspektiv. Maria Hinnerson Berglund, fil dr och 
 arkeolog visar bilder och berättar. 
 Samarrangemang med Uddevalla Humanistiska 
 Förbund.

18 - 21 september
Den stora svamputställningen

Svampkonsulenter och andra svampkunniga lotsar dig rätt 
bland ätliga och oätliga svampar. 

Tag gärna med svampar för artbestämning och tillagningstips! 
Utställningen är bemannad dagligen 10-16. 

Samarrangemang med Uddevalla Svampsällskapet Musseronen.

20 september lördag
11-16 Skrivglädje och skrivhälsa
 Låt dej inspireras till att våga skriva och skapa för själv- 
 kännedom, friskvård och hälsa. Ann Westermark från  
 Skrivarhälsan inspirerar och motiverar.
 Anmälan senast 15 sept till vgregion@sv.se eller 
 tel 0522-65 33 33. Kostnadsfritt, lunch ingår.
 Ann är föreläsare, skribent och författare, specialist i  
 skrivutveckling med egna metoder för skrivande och  
 hälsa. Aktuell med Författarkortleken och Skrivhjärtat.  
 Driver Skrivhälsan; ett kreativt centrum för skrivande och  
 skapande kopplat till skrivande som friskvård, personlig  
 utveckling och hälsa.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

20 september lördag 
11.30- Hästloppis
14.30 Bakluckeloppis för hästprylar, ridkläder 
 m m utanför Bohusläns museum. 
 Vill du sälja?
 Anmäl dig till Bohusläns museum, tel 0522-65 65 01  
 eller 65 65 21 senast den 18 september.

 15.00 Om hästkött
 Vad händer med våra hästar, vart 
 tar de vägen när de  slaktas och 
 varifrån kommer det hästkött vi äter? 
 Karolina Thorell från Hästnäringens nationella stiftelse.  
 Samarrangemang med Matvandring i Väst, Kust & Inland  
 och Lane-Uddevalla Hushållningsgille. 

21 september söndag
16.00 Säsongstart av Filmis - Uddevalla Filmstudios
 söndagsvisningar: The Lunchbox

 I Mumbai (Bombay) får hundratusentals män sina   
 lunchmatlådor levererade hemifrån till arbetsplatsen 
 av en stor yrkeskår av ”dabbawalas”. Ett kodsystem  
 på varje matlåda ska se till att den hamnar hos rätt  
 person. Här hamnar den fel och mellan de för 
 varandra  okända parterna inleds en anonym 
 kommunikation genom skrivna lappar.
 
 1 tim 45 minuter. Barntillåten. 
 Regi: Ritesh Batra, originaltitel Dabba, Indien 2013.

  Du blir medlem genom att lösa medlemskort för 350:-.  
	 Då	får	du	se	alla	13	filmerna	i	höst.	Eller	lös	3-filmskort		
 för 200:-. Ungdomar 15-20 år, landstingsanställda och  
 medlemmar i Uddevalla kommuns personalförening får  
	 50:-	i	rabatt	på	13-filmskortet.	Lösa biljetter säljes ej!
 Korten är personliga och du betalar till bankgiro 
	 868-8897	eller	kontant	innan	din	första	film.

 Samarrangemang med Filmis - Uddevalla Filmstudio  
 och Studieförbundet Vuxenskolan.

 www.filmis.nu.	Kontakt:	info@filmis.nu.

18.30 Livet rullar vidare
 Med lite provokation och humor vänder Lars-Göran  
 Wadén ut och in på tillgänglighetsgåtan. Lars-Göran 
 arbetar som tillgänglighetskonsult och har skrivit boken  
 ”Livet rullar vidare”. Han är en ofta anlitad föreläsare  
 som reser runt i landet och berättar hur du skapar   
 tillväxt och tjänar pengar på att göra din verksamhet 
 tillgänglig för fler. Han kastar bildligt en del gatsten och  
 går bokstavligen ut i krig mot samhällets orättvisor   
 mellan dem som rullar och dem som går 
 Entré 60:-, biljetter i museets reception.
 Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

23 september tisdag
13.00 Hjärta Spel - en hyllning 
 till spelkulturen
 Visning av utställningen. 

24 september onsdag
17.30 Häst - säg mej vem du är!
 Är du nyfiken på konsten i 
 utställningen? 
 Passa på att gå på en visning med 
 konstpedagog Birgitta Åhlund. 
 Avgift: Entrékort 80:- som ger dig obegränsad tillgång 
 till utställningen fram till och med 9 november.
 Entrékort köps i museets reception.
 Under 25 år fri entré.

25 september torsdag
18.00 Lammtåget - om fårens avel och 
 djurhälsa
 Föreläsningens syfte är att ge förståelse av hur avels 
 värderingen är uppbyggd och hur man använder den i  
 sitt eget avelsarbete och hur man hittar bland siffrorna  
 i Elitlamm. På de flesta ställen kommer även Får-
 hälsovården att medverka och informera om 
 Fårhälsoprogrammet. 
 Samarrangemang med Bohusläns Fåruppfödare.

27 september lördag
15-17 Tedans med Hot Club Creme Fraiche
 

 Bandet består av Örjan Carlsson - piano, sång, 
 Thomas Hansson - trummor, 
 Attila Sasvari - klarinett, saxofon, sång,   
 Karl-Erik Rydmark - bas.
 Entré 100:-, biljetter i museets reception, 
 tel 0522-65 65 01.

16.00 Filmis - Uddevalla Filmstudio visar
 The Selfish Giant
 Den själviske jätten - så heter Oscar Wildes saga, som  
 den här filmen är mycket löst baserad på. Den utspelas  
 i nutid i ett nedgånget bostadsområde i norra England.  
 En rörande uppväxtskildring om två unga pojkar i 
 arbetarklassen, som livnär sig på att sälja stulen 
 koppartråd till skrothandlare. Filmen är en lågmäld men  
 rasande skildring av social misär. Den unga regissören  
 Barnard uppgraderar brittisk films socialrealism á la 
 Ken Loach. Filmen har fått lysande recensioner och en  
 lång rad filmpriser, som t ex Bästa film på Stockholms  
 filmfestival 2013.

 England 2013. 1 tim 31 min. Från 11 år. 
 Regi: Clio Barnard.
 Medlems- och entrékort säljs vid dörren, se 21 sept!

	 www.filmis.nu.	Kontakt:	info@filmis.nu.

28 september söndag 
13.30  InFocus framför Jan Johanssons 
 Jazz på svenska

 Gruppen InFocus, en trio bestående av Ola Melander  
 på piano, Hannes Wall på bas och Christoffer Dahl på  
 trummor framför här Jan Johanssons Jazz på svenska.
 Gruppen har fått mycket beröm för sitt särskilda sound  
 och sitt sätt att spela jazz- och folkmusiklåtar på. De har  
 bl a spelat tillsammans med bl a Jojje Wadenius, Janne  
 Schaffer m fl. Fri entré. 
 Samarrangemang med Kultur och Fritid Uddevalla  
 kommun.

30 september tisdag
13.00 Hjärta Spel - en hyllning 
 till spelkulturen  
 Visning av utställningen.

18.00 Föreningen Vetenskap och Folkbildning  
 Trestad håller i en skeptisk afton... 
 Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande  
 förening som vill främja folkbildning om vetenskapens  
 metoder och resultat. Vi vill också bekämpa felaktiga  
 och ogrundade påståenden i frågor som kan avgöras  
 vetenskapligt.

14.00 Vernissage: Hjärta Spel - en 
 hyllning till spelkulturen
 Välkommen till invigning och 
 presentation av utställningen. 

22 september måndag
12.30 Lunchkonsert - Kurt Wiklander, piano
 Klassiska mästerverk och arrangemang av kända 
 melodier.  

18.30 Berättarafton
 Vi tittar på gamla Uddevallabilder och minns. 
 Samarramgemang med Uddevalla hembygdsförening.

17 september onsdag
17.30 Häst - säg mej vem du är! 
 Guidad visning i utställningen under 
 ledning av naturpedagog Jan Uddén.
 Avgift: Entrékort 80:- som ger dig obegränsad tillgång  
 till utställningen fram till och med 9 november.
 Entrékort köps i museets reception.
 Under 25 år fri entré.

 
20 - 21 september 10-16
Matvandring i Uddevalla

På Bohusläns museum:
Försäljning av närodlade produkter samt hantverk, 

tunnbrödsbak m.m. Samarrangemang med Lane-Uddevalla 
Hushållningsgille och Matvandring i Väst, Kust & Inland. 

Det	finns	också	möjlighet	att	besöka	olika	matproducenter	i	
	 vårt	område	i	deras	hemmiljö	där	det	finns	olika	

aktiviteter och du har möjlighet att handla och äta.

www.matvandringivast.se

18 september torsdag 
18.30 Hästen och samhälls-
 planeringen
 Problem och möjligheter för häst inom tätorten.
 I vårt område finns ett stort häst- och ridintresse,
 hästtätheten är stor men hur är det med utrymme för  
 ridleder och rundslingor? Nya bostadsområden byggs  
 men finns någon planering för hästhållning och
 ridintresse med?
 Samhällsplaneraren Hanna Elgåker, Dalaled Konsult,
 berättar om hästens betydelse för landsbygdsutveck-
 lingen, både den ekonomiska, sociala och ekologiska.

Vi fortsätter succén 
med tedans en lör-
dagseftermiddag
 i månaden. Kom och 
dansa swing och jazz 
till Hot Club   
Creme Fraiche.

Fullbokat!  Ring för eventuella återbud!
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