
Den 9 september ordnas ett  Hembygdsrally i Götene kommun. Start 13.00 – 18.00, sista målgång.
Med hjälp av en föreslagen färdväg inritad på karta, kan besökaren åka runt ti ll de aktuella 

platserna. På de olika besöksmålen ordnas det akti viteter och förevisningar, man kan även köpa fi ka 
eller enklare förtäring hos vissa av föreningarna. Dessutom kommer varje plats att  ha ett  särskilt 

föremål som besökaren ska försöka lista ut vad det kan vara. Om man besöker 5 platser på rundan, 
fyller i, och lämnar in sin talong samt har gissat rätt  föremål, fi nns chans att  vinna fi na priser.

Rallyt ordnas den 9 september på Kulturarvsdagen som äger rum i hela Sverige, temat är ”Under 
ytan”. Hembygdsföreningarna tyckte dett a tema passade väl in, då de vill visa upp det som är dolt – 

exempelvis under jorden, bakom dörren, i lådan med mera.

• Hangelösa HBF visar Fornstugan Ängen Hangelösa • Forshem-Fullösa HBF visar Stenmuséet i Forshem. 
P-plats vid kyrkan • Kinnekulle HBF visar Kopparslagarmuséet vid Bossgården i Medelplana • Husabyor-

tens HBF visar Biskopsborgen, serverar kaff e med dopp i hembygdsgården • Vätt lösa HBF visar muséet vid 
kyrkan i Vätt lösa • Götene fornminnes- och HBF visar Fornparken • Skeby sockengille visar kolerakyrkogår-
den • Holmestad HBF visar Raggagårdens mejeri • Byalaget Kinne-Vedum visar Bygdens hus, Byslått orna

Götene fornminnes- och hembygdsförening, Vätt lösa HBF, Holmestad HBF, Forshem-Fullösa HBF, 
Kinnekulle HBF, Husaby HBF, Skeby sockengille, Hangelösa HBF och Byalget Kinne-Vedum hälsar 

alla hjärtligt välkomna!

Arrangemanget är ett  samverkansprojekt mellan hembygdsföreningarna, 
Studieförbundet Vuxenskolan och Kulturen i Götene kommun.

Hembygdsrally
Söndag 9 september kl 13.00-18.00

SVARSTALONG lämnas vid målgång
Vuxen:     Barn:
Fråga 1:     Fråga 1:
Fråga 2:     Fråga 2:
Fråga 3:     Fråga 3:
Fråga 4:     Fråga 4:
Fråga 5:     Fråga 5:
Fråga 6:     Fråga 6:
Fråga 7:     Fråga 7:
Fråga 8:     Fråga 8:
Fråga 9:     Fråga 9:

Namn:

Adress:

Telefonnummer:

Hangelösa HBF visar Fornstugan, 
Ängen Hangelösa

Forshem-Fulllösa HBF 
visar Stenmuséet i Forshem

Byalaget i Kinne-Vedum visar 
Bygdens hus - Byslått orna

Götene fornminnes- och hem-
bygdsförening visar Fornparken

Vätt lösa HBF visar 
muséet vid kyrkan

Kinnekulle HBF 
visar Kopparslagarmuséet

i Medelplana

Husabyortens HBF visar 
Biskopsborgen, servering

 i hembygdsgården

Skeby sockengille 
visar kolerakyrkogården

Holmestad HBF 
visar Raggagårdens mejeri

Röd snitsel vid korsningar!


