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Hova RiddaRveckaHova RiddaRvecka
9-17 Juli 20229-17 Juli 2022

Nordens största dagliga
Riddarkortege och Tornerspel!

Nu ännu mer att upplevaNu ännu mer att uppleva
www.riddarveckan.com
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Historik runt slaget vid Hova 1275
Vid denna tid var Valdemar Birgersson kung av Sverige. Han var en besvikelse som regent då han 
ägnade större delen av sin tid med att roa sig. Valdemar hade tre bröder. Bengt Birgersson var en 
kyrkans man som så småningom blev biskop i Linköping. De två övriga bröderna, Magnus senare kallad 
Ladulås och Erik Birgersson var mycket missnöjda med Valdemars sätt att styra landet. När Valdemar 
drog ut på Pilgrimsfärd för att sona sina äktenskapsbrott med sin svägerska, passade Magnus på att 
med hjälp av den danske kungen Erik Klipping, bygga upp en armé. Den bestod av vältränade danska och 
tyska fotfolk samt riddare. När Valdemar kom hem och fick reda på krigshotet, rafsade han ihop en 
illa rustad allmogehär. Erik och Magnus härar samlades i södra Västergötland och tågade samman mot 
Svealand. De lär ha kommit över Fägre Mo och Älgarås. Valdemar sände sina soldater ner över Tiveden 
och i Hova drabbade de samman. Det blev med säkerhet en ojämn kamp. Eriks och Magnus väl tränade 
legoknektar mot Valdemars bönder. Valdemar stannade på ett själahus i Ramunderboda under slaget 
och spelade schack med en munk på sitt vanliga sorglösa sätt. När det slutligen kom bud att hans här 
var slagen, försökte han fly men blev tillfångatagen. Den kungliga hären skingrades och Valdemar fick 
senare avstå kronan till sin bror Magnus.
I samband med 700-års minnet av slaget vid Hova restes 1975, ett monument på kyrkbacken vid Hova 
kyrka. Det består av en stående stridsyxa och på den vilar två lansar som bär upp Valdemars och 
Magnus sköldar.

Högbron,
548 93 Lyrestad
Tel. 0506-320 50
Mobiltel. 070-581 38 31

Lärkspecialisten
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Ladulås Lada
-ett medeltida matställe
Varje dag 12.00 –19.00 serveras Jungfru 
Magdalenas kryddiga kålsoppa, den 
kolgrillade Galne Galten samt en och annan 
Alströmmare. Till dessa läckerheter 
serveras tilltugg som kikärtssallad, 
bröd, drickjom och kaffe. För små 
hungriga Riddare och Prinsessor serveras 
Gyllengula Pannkakor mellan 12.00-19.00.  
Detta avnjutes till medeltida musik och 
många glada skratt. Gör som Riddarna: ett 
besök hos Kommandoran.

Barnens Riddarland
Kom hit alla små riddare och prinsessor!
Detta eldorado för alla äventyrslystna öppnar 
kl 12.00. Här kan ni leka riddare i den häftiga 
riddarborgen. 
I år kan ni också möta riktiga riddare 
och gycklare! Häng med på den spännande 
sagovandringen ”I gycklarnas fotspår”eller bli 
dubbade till riddare av Hova!! 

Riddarbyn
En upplevelse du aldrig glömmer.
Dofter, synintryck och överraskningar
ger dig en total medeltida stämning.
Besök den vackra allén med medeltida
försäljningsstånd varje dag mellan 
12.00-19.00!
Köp hantverk, och möt medeltidsklädda 
människor.
I Riddarbyn hittar du de rätta kläderna,
svärd och sköldar. Riddarbyn är platsen
för upptåg och överraskningar!

Hova Stadsvakt
Hova Stadsvakt har snabbt blivit ett 
populärt nöje, som med stolthet klär sig i 
de vackra senmedeltida uniformerna som 
tagits fram särskilt för Hova Riddarvecka. 
Några av Stadsvaktens uppgifter är att 
vägleda och hålla ordning men det är 
bäst att du ser upp. Sköter du dig inte 
eller uppträder lite mystiskt kommer de 
och tar dig i hampan för att sätta dig i 
stupstocken.

Hova Riddarvecka  _______________Fri entré

Tornerspelen entré
Vuxna _________________________ 120:- / person
Barn ( 5–14 år) __________________ 60:- / person
Barn under 5 ___________________________Gratis
Kortegebiljett (se sid 14) __________________ 60:-
Entréband Tornerspel _____________ Vuxna 600:-
Entréband Tornerspel ______________ Barn 300:-
Parkering med kaffebiljett _________ 40:-

Dubbning _______________________ 20:-

Ladulås Lada matmeny
Galne Galten _____________________ 40:-
Alströmare _______________________ 10:-
Cecilias sallad ____________________ 80:-
Dryck ___________________________ 20:-
1 st Pannkaka ____________________ 10:-
Jungfru Magdalenas
kryddiga Kålsoppa ________________ 40:-
Bröd ____________________________ 10:-
Kikärtsallad ______________________ 20:-
Kaffe ____________________________ 20:-
Hembakad bulle __________________ 10:-

Information Priser
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Kran &
Gräv AB

Alla
slags
grävarbeten
Kompletta avloppsanläggningar

070-694 94 20

Minigrävare

GRÄVNING och
GRUSFÖRSÄLJNING

utföres av

Mobil 070-352 21 03
Johan 070-352 21 17
Erik 073-942 21 17

HOVA
BYGGNADSPLÅT

Tel.0506-307 62
Mobil 073-546 80 56

Allt inom yrket

AB Intos
Maskintjänst

Askeviks stugby
070-208 37 32

Hedelins Guld-Ateljé
Långgatan 4, 548 22 HOVA

0506-320 40 • 070-274 82 01

Omarbetning och reparationer av
guld- o. silverarbeten. 
Gravyr.
Batteribyte klocka 40:-
Värdering av värde-
föremål, smycken m.m.
Humana priser!

SCHILLS BETONGSLIP
Specialist på renovering av betonggolv

Garagegolv, Industrigolv, Verkstads-
golv, Ladugårdsgolv, Källargolv m m!

Våra tjänster
• Slipning av betonggolv
• Polering av stengolv
• Olika beläggningar
• Spricklagning
• Trapphus renovering
• Fräsning
• Lackning
• Målning m m

Besök gärna vår 
hemsida
www.sbshova.se
eller ring för mer info
Johan Schill 
073-348 48 64

Töreboda Gummiverkstad

Från den 1 april är vi på Töreboda 
Gummiverkstad anslutna till Däckpartner.

Skövdevägen 18 • Töreboda • 0506-101 98 
toreboda@telia.com • www.dackpartner.se

eenn  mmaassssaa  mmaassssaaggee  
oocchh  eenn  ssmmuullaa  hhäällssaa  

finsk klassisk massage 

     i Sjötorp 

   tidsbokning: 

0702-974989 

www.enmassamassage.se 
 

ORD & BILD AB

allt inom tryck och profilering
 Goda möten 

i Töreboda! 
ÖPPET ALLA DAGAR

8-22

Välkommen till

Töreboda • 0506-192 00
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Hova Gullspång-Nytt

Delas ut till ALLA hushåll och ALLA företag 
i Gullspång kommun med omnejd 

  Tivedsvägen 2, 695 50 Finnerödja 
0584-20004    info@jhmedia.se     www.jhmedia.se
Kan även läsas på internet: hovagullspang-nytt.se

Den lokala informationskanalen för
 - Kommun och invånare
 - Företag och kunder
 - Föreningar och medlemmar

MARK OCH BYGG
Gullspång Grävmaskiner AB

www.markochbygg.se

Telefon
0551-225 40

Vi utför 
allt inom

mark-
entreprenad

Budbil
Hova, 070-343 52 18, 0506-352 18

DUELLS
ÅKERI AB

HOVA.COM
mer än bara bilstyling

   KUPÉMATTOR
        LEDRAMPER
            BAGAGERUMSMATTOR
                ARBETSBELYSNING
                    PARTIKELFILTER
                        LASTSKYDD

Mobil 070-554 86 86

Hemsida: www.briqhotell.se
E-post: info@briqhotell.se
Tele: +46 (0) 506-77 70 70

Lunchöppet 
9 juli-16 juli

 
Kvällsöppet

Måndag 11/7 med After Run
 Onsdag 13/7  Musikquiz

 Fredag 15/7  Förfest
Lördag 16/7 Förfest

I Samarbete med Klings Glass

öppnar vi upp våran 

Glassbar under Riddarveckan

Välkomna in till oss 

ELINSTALLATIONER
LADDBOXAR
SOLCELLER
RENOVERING

VITVAROR
BELYSNING

LAMPOR
ELARTIKLAR

0506-300 31
www.hovael.se

Riktiga elektriker sedan 1918
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Pris 
OASEN
Mariestadsvägen 14
547 31 Gullspång
Tel. 0551-203 20

Besök oss i Gullspång
Vi har 600 m2 lokalyta

med massor av
Herr- Dam och Barnkläder

Skor • Stövlar • Mattor
Täcke • Filtar • Kuddar

Vaxduk • 
Leksaker • Ramar
Planscher • Väskor

Badlakan
 m.m.

Gör ett besök
det lönar sig!

Välkomna!

NYGLASNINGAR • REPARATIONER • INRAMNINGAR • TAVLOR

FÖNSTERRENOVERINGAR • SPEGLAR • ALTANINGLASNINGAR • MARKISER

ÖPPETTIDER: Vardagar 7.00–16.00

Mariestadsvägen 34, Hova • Tel. 070-276 09 70

Försäljning av
Fönster & Dörrar

Godkända av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

Tel. 0551-20051 • Hemsida: fonstershopen.se

Hantverkaregatan 16 • Mariestad
Tel. 0501-10197 • info@vadsbotryck.se

www.vadsbotryck.se

yuppies.se  0701-84 98 40 Melltorps Gård
7 km från Hova, mot Delebäck



Tel. 0505-306 00 | www.bilomarin.se 

Din personliga bilaffär! 
Auktoriserad försäljning och fullservice för PEUGEOT                      

person- & transportbilar  
Även begagnade bilar, AC-service, bilglas, däckförsäljning med  
däckhotell, hyrbilar, släckning av bes 2:or, hjulinställning m.m. 

Tel. 0506-303 38



7

Vi levererar svenskt kött
till Hova Riddarvecka

0511-596 51

Brushults
Potatis

Telefon:

070-625 15 71

PISCATORS
BILVERKSTAD

0506-351 10

HERR • DAM
BARN

Tel. 0506-303 44
Torggatan 27 Hova

Välkomna till
Smultronstället

i Jordgubbslandet
CAMP SKAGERN

Herrängen Finnerödja

Tel. 0506-330 40
Fax 0506-330 40

Adress:
Camp Skagern

695 93 Finnerödja

Vi utför
Skärande bearbetning i Fleroperationsmaskiner

och CNC Svarvar
www.hovamek.se

FRÄSAREGATAN 4, 548 31 HOVA

R
evisio

n

Bokföring
Deklarationer
Revision

Torggatan 19    548 32 HOVA    0506-350 00

presenterar

E
- T

J Ä N S T

E
R

EN
KLA    

SERVER • MAIL
BACKUP • SUPPORT

Viktoriagatan 24 Mariestad • 0501-278030

Snickeritjänst AB

! 	

Mariestad-Skara-Skövde-Tibro	

0500-780	600	

� FÄLLA BYGG

    
   

   
   

  
  
  

F
IL

IP
 K

AR
LS

SON     
    HOVA           076 -  872 88

 2
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Torggatan 31, tel. 0506-305 00    

Jour dygnet runt! 

                         

 

QR-kod på följande web-sida:  

https://www.fonus.se/begravningsbyra/hova/?gclid=EAIaIQobChMI6s2et__89gIVSZ3VCh0ABwXpEAAYASAAEgKszPD
_BwE  

Format 47x55 

Teckensnitt Arial 

 

Faktureringsadress 

Fonus ekonomisk förening 

Kst 07100 

FE 1490 Scancloud 

SE-831 90 ÖSTERSUND 

 

PDF-faktura skickas till: faktura@fonus.se 

 

R
evision

Auktoriserad Revisionsbyrå

www.garev.se

• Bokföring 
• Bokslut
• Deklarationer 
• Revision
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Tel 0506-354 91

ÅKE RÅDBO AB
Lastbilsåkeri
Handel med

skogsprodukter

Tel. 0551-230 50

Framtidens Fågelholk
• Helt unik

• Ingen stege
• Ingen spik
• Även gök

• Fjäril

GRÖNA HUSET

Tord Gustafsson, Otterberget
Box 81, 548 22 HOVA
Mobil 0705-98 06 20

HOVA
0506-305 90

Utför allt inom
GRÄVNINGSARBETEN

Pernilla Hast
Tel. 0506-308 35

Torggatan 14
548 32 HOVA

• Uthyrning av kärror

www.ottterbergetscamping.se
   

  B
r Janssons  Entreprenad

Loppis • Vinyl • Retro
Textil • Hantverk

Tel. 070-240 34 11

PACS
möbelrenovering och

snickeri
pacssnickeri.se

Varmt Välkommen till oss på Hova Prästgård. 

Här hittar du en liten butik med inredning, presenter och smycken, en liten kaffeservering och vårt 

nyöppnade Bed & Breakfast.  Öppet hela Riddarveckan 10:00-18_00 
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Mottagning
i Gullspång

Öppet 8–17

Hemgatan 10, GULLSPÅNG

Telefonnummer

0551-201 17

 

Vi är en godkänd vårdcentral inom VG Primärvård,  

med daglig verksamhet i Gullspång och Hova. 

Mottagningen i Gullspång      Mottagningen i Hova 

Hemgatan10       Mariestadsvägen 6 

547 31 GULLSPÅNG      548 31 HOVA 

 

Gemensamt telefonnummer 0551-20117 
Telefonen är öppen för tidsbokning och rådgivning  

alla vardagar 08.00 – 17.00.  

Provtagning alla vardagar 08.00 – 10.00   

Kvalitét • Volym • Säkerhet

Hova Frakt AB
Benny 0703-34 73 44 • Rikard 0704-56 46 12

Robin 0704-56 46 60

Nu börjar 
vårförsäljningen!

Hör av er om ni 
vill sälja eller 

köpa.
Conny Jonsson

Fastighetsmäklare

Mariestadsvägen 1, 548 32 HOVA
070-799 09 38     0506-120 17     054-21 60 00

www.svenskafastigheter.se   
 info@svenskafastigheter.se

Tivedsmäklaren

Nu börjar 
vårförsäljningen!

Hör av er om ni 
vill sälja eller 

köpa.
Conny Jonsson

Fastighetsmäklare

Mariestadsvägen 1, 548 32 HOVA
070-799 09 38     0506-120 17     054-21 60 00

www.svenskafastigheter.se   
 info@svenskafastigheter.se

Tivedsmäklaren

Nu börjar 
vårförsäljningen!

Hör av er om ni 
vill sälja eller 

köpa.
Conny Jonsson

Fastighetsmäklare

Mariestadsvägen 1, 548 32 HOVA
070-799 09 38     0506-120 17     054-21 60 00

www.svenskafastigheter.se   
 info@svenskafastigheter.se

Tivedsmäklaren

Torggatan 14 Centrumhuset, HOVA
070-799 09 38,  0506-120 17
www.svenskafastigheter.se
info@svenskafastigheter.se

Villa, Fritidshus
Gård

Gunnars Maskiner AB

Gunnars Maskiner med samma fina 
service men med ett större utbud.

Tel. 0506-474 74

Utför Norgetransporter

Tel. 0506-304 70
www.jobyhova.com

Sörens TV-Service
Försäljning 

Har du F-skatt, arbete �nns
Lyrestad  0501-19290

MER INFO: www.stv-service.se/om

395:- / mån
4-5 utgivningar ingår

1 ändring / mån

Salong
Kalufsen

Torggatan 27, Hova
Tel: 0506-303 44

Dam - Herr - Barn - Öronhål

Denna annonsplats 
är ledig

glantanmassage.se
Mariestadsvägen 11, Hova

0734-66 09 51



10

I Nimos torkskåp  
kan du torka allt, även 

riddarrustningar.
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Dagliga händelser
Öppet varje dag 12.00-19.00

Riddarbyn, Ladulås Lada och Informationen är öppen varje dag mellan 12.00-19.00 
(obs! Söndagen 12/7 12.00-17.00)

Upplev den Medeltida marknaden i Riddarbyn med allehanda försäljning, patrullerande stadsvakt, 
musik, gyckel och andra festligheter. 

Ät en bit mat i Ladulås Lada (matstället mitt i byn) som serverar Jungfru Magdalenas kryddiga kålsoppa, 
Galne Galten med tillbehör, gyllengula pannkakor och Cecilias sallad.

Mer information om byns aktiviteter hittar du vid Riddarbyns entré!

12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagens händelser.
 (VARNING! Hög ljudnivå)

12.00-17.00 Aktiviteter i Barnens Riddarland
 - Pyssel
	 -	Kluriga	uppdrag	för	barn	från	9	år.	Biljettköp	och	mer	info	finns	på	plats,	kostnad:	30	kr
 - Dubbningsceremoni där barnen dubbas till riddare och prinsessor. 
	 Varje	dag	kl.13.00,	kostnad	20	kr.	I	Barnens	Riddarland	finns	det	även	möjlighet	att	köpa	

festis & bulle!

12.00-16.00  Studiefrämjandet bjuder på varierande hantverksaktiviteter i ”Huset mitt i Riddarbyn” 
mitt i Riddarbyn. För aktuellt program besök riddarveckans hemsida eller www.studiefram-
jandet.se/skaraborg 

12.00-17.00 Hasardspel 
 Satsa en slant på det medeltida Hasardspelet
 Från kl.12.00 – dragning kl.14.00. Från kl.15.00 – dragning kl.17.00

12.30 Riddaren Gröna Ugglan – En föreställning för hela familjen
 Gröna Ugglan tror sig vara en av de bästa riddarna genom tiderna. Tyvärr är det väldigt 

långt ifrån sanningen… Ta del av berättelsen om hur det gick till när han skulle kämpa mot 
en fasansfull drake!

	 Plats:	Barnens	Riddarland	

13.00-16.00	 Konstutställning	med	fikaservering
	 Plats:	Hova	Församlingshem	

13.00-15.00 Kägelspel i Riddarparken
 Final:	Lördag	16/7
	 Arrangör:	Gårdsjö	Kägelklubb

14.00-16.00 Hova Hembygdsmuseum är öppet!
17.30 Riddarkortegen avgår från Hova Torg till tornerspelsplatsen. Är du riddar- eller med-

eltidsklädd och vill uppleva tornerspelen? Köp en kortegebiljett och gå med i kortegen. 
Kortegebiljetten innebär nämligen att du får uppleva tornerspelet till ett rabatterat pris. 

 (OBS! Söndag 17/7 kl.15.30)

18.00 Tornerspel  - Upplev en färgsprakande show du sent kommer att glömma!
 Upplev hästkrafter, riddarmod och gycklarnas galna upptåg när St. Nicolais Riddare ger 

årets historiska tornerspel med anknytning till slaget vid Hova 1275. Biljetter säljs i infor-
matioenen vid Riddarbyns entré samt vid Tornerspelsplatsen. 

 För mer info besök www.stnicolai.se (OBS! Söndag 17/7 kl.16.00)

Med reservation för ändringar – hemsidan hålls uppdaterad.
www.riddarveckan.com 

Föreningen Hova Riddarvecka samarbetar med Studiefrämjandet
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Dag för Dag 
Lördag 9/7

Söndag 10/7

12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr för famil-
jer och barn 3-9 år!

 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-
gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

19.15 Riddarsprånget
	 Var	med	och	spring	gatlopp	genom	Hova.	Anmälan	och	mer	info:	

www.sokunden.se (Efteranmälan på Stora scenen i Riddarparken 
16.30-18.30)	Arrangör:	SOK	Unden,	Hova	IF

17.00- ”After Run” på BriQ Hotell
	 Arrangör:	BriQ	Hotell

20.00	 Musikquiz	med	Johan	Cord	på	Rockfickan
 Vill du vara med och tävla? Anmäl dig och dina vänner till Peter 

genom att skicka ett mejl till info@pfsentertainment.se.
	 Max	6	personer/	lag	Kostnad:50	kr	Öppen	bar,	+18	år
	 Arrangör:	MF	Rockfickan

11.00 Invigning av nya borgen

12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelmannen Anna Rynefors och hennes spännande instru-
ment.		Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

22.00  Musik i Sommarnatten
 Hova Älgarås kyrkokör med solister 
	 Hova	Kyrka.	Arrangör:	Svenska	kyrkan

11.00 Riddargudstjänst & Kyrkkaffe
 Ekumenisk riddargudstjänst i Riddarparken med sång, bön och 

bibelläsning. Efter Gudstjänsten blir det kyrk-kaffe.
	 Arrangör:	Mokyrkan	&	Svenska	Kyrkan	i	Hova

12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!

	 Plats:	Barnens	Riddarland
15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr för famil-

jer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

Måndag 11/7

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

18.00 Musikunderhållning med singer-songwritern 
 Monica ”Moa” Andersson 
 Plats:	Scenen	i	Riddarparken
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Dag för Dag 
Tisdag 12/7
12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

13.00 Historiedag med försäljning av Carl Olof Fägerlinds bok
-16.00	 Plats:	Hova	Församlingshem

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande instru-
ment.		Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

18.00 Musik under Riddarveckan
 Matilda Sjösvall, sång, Johnny Östergren, elgitarr, Karl Wiken-

ståhl,	piano.	Plats:	Hova	Kyrka.		 Arrangör:	Svenska	kyrkan

19.30 Allsång med Pia & Magnus Hast
 Plats:	Scenen	i	Riddarparken

Onsdag 13/7

12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

12.00 Hemvändar-eftermiddag
-17.00 Fotoutställning, underhållning och intervjuer med gamla och nya 

Hova-bor	på	BriQ	Hotell	i	Hova.
	 Arrangörer:	Hova	Utveckling	&	Briq	Hotell

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-

Torsdag 14/7
12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

12-17  Mingeltrolleri och trolleriskola med Mr. Berger och gycklaren 
Ann 

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

14.00 Röda Korsets Auktion
	 Plats:	Stora	scenen.	Arrangör:	Röda	Korset	

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

18.00 Musik under Riddarveckan
 Bygdens Spelmän
	 Hova	Kyrka.	Arrangör:	Svenska	kyrkan

17.00- Musikquiz på BriQ Hotell
	 Arrangör:	BriQ	Hotell
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Dag för Dag 

Med reservation för ändringar – hemsidan hålls uppdaterad. www.riddarveckan.se
Föreningen Hova Riddarvecka samarbetar med Studiefrämjandet

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

18.00 Musik under Riddarveckan
 Carl-Olof Fägerlind ackompanjerad av Karl Wikenståhl 
	 på	orgel	och	piano.	Hova	Kyrka.		Arrangör:	Svenska	kyrkan 

21.00	 Irländsk	Afton	med	ALFHEIM	på	Rockfickan
-02.00	 Öppen	bar,	+18	år.	Entré:	100	kr.		Arrangör:	MF	Rockfickan

Fredag 15/7
12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

12-17  Mingeltrolleri och trolleriskola med Mr. Berger och gycklaren 
Ann 

13.00 Den medeltida vardagen – upplev Riddarparken till fots med 
den historie-bevandrade berättarduon Hörsägen.

 En underhållande guidning för den historieintresserade och kun-
skapstörstande marknadsbesökaren!

 Uppsamling vid Ladulås lada strax före 13.00.

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

16.00 Medeltida Sagor för hela familjen
	 Med	fart	och	fläkt	bjuder	den	populära	berättarduon	”Hörsägen”	

på historiska sagor, sägner och myter om hjältar, vikingar och 
skurkar.	Ny	saga	varje	dag!	Plats:	Ladulås	Lada

17.00- Förfest på BriQ Hotell
	 Arrangör:	BriQ	HOtell

21.00-	 Rock/	Hårdrock	med	Ram	&	Pain	City	på	Rockfickan
02.00  Öppen	bar,	+18	år.	Entré:	200	kr.		Förköp:	150	kr	via	www.rock-

fickan.com.		Plats:	Rockfickan.	Arrangör:	MF	Rockfickan

Lördag 16/7
12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

12-17  Mingeltrolleri och trolleriskola med Mr. Berger och gycklaren 
Ann

 Under lördagen kommer trolleri-duon cirkulera i Riddarbyn. 

13.00	 Kägelspels-final	i	Riddarparken
-15.00	 Arrangör:	Gårdsjö	Kägelklubb

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande in-
strument.	Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	
om och musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i 
gosedjursdräkt!	Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

17.00- Förfest på BriQ Hotell
	 Arrangör:	BriQ	Hotell

21.00 80-tal med Remind – “We bring you back to the 80’s” 
-02.00	 på	Rockfickan	-	med	efterföljande	partydisco.
 Öppen	bar,	+18	år.	Entré:	200	kr.	Förköp:	150	kr	via	www.rock-

fickan.com.		Plats:	Rockfickan.	Arrangör:	MF	Rockfickan	

22.00 Musik Under Riddarveckan BHACH-kören från Mokyrkan
	 Hova	Kyrka.	Arrangör:	Svenska	kyrkan

Söndag 17/7
12.00 Riddarparken öppnar
 Hova Stadsvakt skjuter salut och tillkännager dagliga händelser. 
 VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ!

14.00 Bockarna Bruse – följ med in i sagans och musikens värld!
 Den välkända sagan Bockarna Bruse med sina medeltida anor har 

fått ny dräkt i denna spännande musik- och sagoberättarföreställ-
ning	för	yngre	barn,	1-7	år.	Med	på	vandringen	finns	berättaren	
och riksspelemannen Anna Rynefors och hennes spännande 
instrument. 

	 Under	föreställningen	träffar	vi	flera	djur	som	vi	sjunger	om	och	
musiken väcks till liv bland annat med en säckpipa i gosedjurs-
dräkt!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

15.00 Jakten på Piratskatten - ett spännande piratäventyr 
 för familjer och barn 3-9 år!
 Kapten Erik Svartskägg har inte seglat på länge. Nu är det äntli-

gen dags att styra skutan mot äventyret! Han måste hitta skatten 
han grävde ner för länge sedan, men på vilken ö var det nu igen? 
Och så har han ju ingen besättning heller! Bara NI kan hjälpa 
honom! Följ med på ett spännande äventyr på de sju haven fyllt 
av musik, dramatik och humor där publiken får hjälpa vår stackars 
pirat	få	skutan	på	rätt	köl.	På	vägen	träffar	vi	på	fler	pirater,	sjöo-
djur, vulkaner och andra farligheter men tillsammans överkommer 
vi förstås svårigheterna och hittar rätt till slut. Nyskrivna sånger 
blandas med klassiska barnsånger som alla kan sjunga med i!

	 Plats:	Barnens	Riddarland

19.00 Avslutning av Hova Riddarvecka 
 med TAPTO av Hova Stadsvakt
 Musik & galna upptåg i Ladan
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Våra huvudsponsorer:

och

HOVA 
KÖPMANNAFÖRENING

GULLSPÅNG

Tel. 0551-200 03

Till Er Tjänst!
Vi kan hjälpa Dig och Ditt företag med:
Löpande bokföring/redovisning. Bokslut deklarationer för enskilda 
firmor, handelsbolag och Aktiebolag. Årsredovisningar för AB. 
Bolagsbildningar. Starta Eget. Kontorist att hyra. Bouppteckningar. 
Ekonomisk rådgivning m.m.
Kort sagt, det mesta som ett mindre företag kan 
tänkas vilja ha hjälp med.
Vi finns på Mariestadsvägen 1
548 32 Hova. Telefon 0506-650 750

MELLANSJÖ

SKARABORGS TRUCK

Mobiltel. 070-534 11 05
Lars-Erik Karlsson, Gårdsjö

• UTHYRNING
  Truckar-Skylift
• SERVICE
  Alla fabrikat

• Försäljning nya-beg truckar
  Truckbatterier-tillbehör

TÖREBODA - MARIESTAD     0501 400 22
SLÄTTE -EKEDÀLS SOLSKYDD

www.slatteekedalssolskydd.se

info@slatteekedalssolskydd.se

Henrik Karlsson Jakob Karlsson
Adina Eklund

                          Allt inom solskydd ute och inne
markiser, persienner, rull-, lamell, plisségardiner,  insektsnät och sol�lm

Stockholmsvägen 45
54233 Mariestad

Borrebodagatan 35. Tel: 0506-71595
www.mobelmastarna.se

Br ANDERSSONS TÖREBODA

Försäljning av 
Vitvaror samt
service på alla

förekommande märken
Elinstallationer

Tel. 0551-201 71
Västergatan 7, 547 30 Gullspång
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Arrangörer av Riddarveckan:
Föreningen Hova Riddarvecka
Bestående av idéella föreningar.

Tornerspelsarrangör:
St Nicolai Riddare

Legoytbehandling med
zink- och zinklegeringar

AB Zinkano
Industrigatan 6, 548 31 HOVA

Tel. 0506-368 80
www.zinkano.se

  

 

Gullspångs kommun  

stödjer Hova Riddarvecka 

 
  www.gullspang.se 

Turistinformation tel. 0506-361 00  

                           Följ oss på facebook.com/gkturism 

Röda Korsets  Auktion på stora scenen 
i Riddarparken, Torsdag 14 juli kl 14.00.  

Välkommen ska du vara kvinna som man
och ropa ska du gör så  högt och mycke du kan 
Jubileumsåret satsar vi på att ha mycke att sälja 
ja, det blir kanske svårt för dej att välja
om du ska köpa dukar, tvättmedel ,en kakburk eller två
syftet med auktionen är att medmänniskor ett bättre liv
ska kunna få.          
Vi tar tacksamt emot kakor i burk av olika sort  
och även annat hemproducerat nyttigt och gott.  

Vill du skänka något till auktion kontakta 
Majvor Andersson 070-633 82 97, Margareta Carlsson 070-574 08 36                               

Huvudsponsor:
Nimoverken, Hova
Hova Köpmannaförening
Medarrangör:
Studiefrämjandet

www.otterbergetscamping.se
Veckostäd och månadsstäd
Flytthjälp och flyttstäd
Fönsterputsning • Kontorsstäd

Betala smidigt
med  Swish!
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• VVÄLKOMMEN TILL VÅR BORGG •Alla dagar 
8–21

ICA Supermarket Riddaren är Hovas nya 
knutpunt för smak och möten. Här fi nner du 

tidlösa smaker, lokala godsaker och allt 
du behöver från vardag till fest.

Du hittar oss på Torggatan 10 i Hova.

ICA Supermarket Riddaren är Hovas nya 
knutpunt för smak och möten. Här fi nner du 

tidlösa smaker, lokala godsaker och allt tidlösa smaker, lokala godsaker och allt 

Du hittar oss på Torggatan 10 i Hova.

•

Du hittar oss på Torggatan 10 i Hova.Du hittar oss på Torggatan 10 i Hova.

LOKALT

HUGG IN!

tidlösa
SMAKER

                                                                          OBK:s Nyspolat                                                                    7
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Stockholmsvägen, Mariestad

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Norrqvarn 
Hotell & Konferens

Endast 10 minuter ifrån Hova 
- här finns Barnens Minikanal, 

Udda boende: Svampar & Stubbar
Restaurang & Glasskiosk

Norrkvarns Slussområde, 548 93 Lyrestad
Tele: 0501-507 70, www.norrqvarn.se

Ring
så kör vi!

Besök

som har levererat faten  och
muggarna till Riddarveckan

Välkomna till vår fabriksförsäljning

Vard 8.30-16.00 • Lörd 9.00-12.00

Nu stor sortering
av Blomkrukor

Vi har även handdrejad
och handmålad keramik
från egna drejare

Skövdevägen
Tel. 0506-715 00

Töreboda
Blomkrukor

FABRIKS
FÖRSÄLJNING:

Månd-Fred
8.30 - 16.00
Lördag
9.00 - 12.00

Skövdevägen 38, Töreboda Tel. 0506-715 00
www.torebodablomkrukor.se

Förra årets succé nu för alla!
Köp 6 – betala för 3

Kupongvärde

15:-
Ord. pris 30:-Gäller t.o.m 31/8 2014

Tba_blomkrukor_Layout 1  2014-06-01  12:56  Sida 1

MASSAGECATERING

Tivedsvägen 11 •  Älgarås •  079 079 15 50

Vi fixar festmaten!
Den lokale krögaren

till eder tjänst!
Vi har fullständiga rättigheter

Besök
oss på 

Facebook!

Vi fixar
festmaten!

Den lokale
krögaren
till eder
tjänst!

Tivedsvägen 11 • Älgarås
079 079 15 50

MASSAGECATERING

Tivedsvägen 11 •  Älgarås •  079 079 15 50

Vi fixar festmaten!
Den lokale krögaren

till eder tjänst!
Vi har fullständiga rättigheter

Besök
oss på 

Facebook!

MASSAGECATERING

Tivedsvägen 11 •  Älgarås •  079 079 15 50

Vi fixar festmaten!
Den lokale krögaren

till eder tjänst!
Vi har fullständiga rättigheter

Besök
oss på 

Facebook!

Besök
oss på

Facebook!

(kanske dé)

Taxi Wera
070-601 29 80

Skaraborgs
Byggledning AB
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Din lokala skogspartner
Jan Ericsson 070-5560061
Kristoffer 070-246 46 90

Rolf 070-511 34 72
www.struppkarr.se

info@pfsentertainment.se

Industrigatan 14
Tel. 0506-79 01 79

Högsåsens
naturreservat
Njut av vacker natur,

kulturlandskap
Vandra någon av våra

7 vandringsleder
Servering soppa och våfflor
https://www.facebook.com/

hogsasen 
frugran.se/hogsasen

0730-504256

Ekologiska Fru Gran B&B

Bo på liten lantgård
Nära till badsjö och 

vandringsleder

Djur och natur runt knuten

Mattias och Lisa-Linnea Flising

info@frugran.se
0730-504256 • www.frugran.se

31 år
Måndag den 11 juli 2022

från 500 m – 10 km löpning på gator i Hova
Mer info www.hovaif.se

www.sokunden.se

  

 

Gullspångs kommun  

stödjer Hova Riddarvecka 

 
  www.gullspang.se 

Turistinformation tel. 0506-361 00  

                           Följ oss på facebook.com/gkturism 

TOBBE
GUSTAVSSONS

BYGG AB
Tel. 070-55 18 732

Box 136
544 02 Älgarås

info@tobbegustavssonsbygg.se

Köp då en kortegebiljett för 60:–/pers vid starten av kortegen, 
Hova Torg kl. 17–17.30. Säljs av Hova Stadsvakt.

Alla som är medeltidsklädda är självklart välkomna att
deltaga i kortegen!

Är du medeltidsklädd, vill gå i kortegen
och se tornerspelen?
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Fråga	oss	om	priser	när	det	gäller:
Bearbetning i CNC-maskiner vi har
•  Fleroperationsfräsar med
	 	 	 4:axel
•  Svarvar med drivna verktyg
•  Längdsvarv för små detaljer
•  Kapmaskin för lättmetall
Fråga även om pris när det gäller
•  Konstruktion i 3d CAD
•  Verktygstillverkning
•  Monteringsutrustning
•  Specialmaskiner

Tillverkning och försäljning av:
Högtryckspumpar till luftvapen
Pneumatiska Luftgevär cal: 4,5 och 5,5
Flera olika modeller

CNC-Process AB
Fräsaregatan 1
548 31 Hova
Tel : 0506-352 01
E-mail: info@cnc-process.se
www.cnc-process.se

CNC-Process AB

 

Vi har öppet hela sommaren som vanligt!
    Björnemossegatan 3, HOVA
      0506-30795 

   www.hovaror.se 
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JOCO 
Johan Cord 0704 972 574 

Johan Cord 0704 972 574 

Tjänst 
JJoohhaann  CCoorrdd  00770044  997722  557744  

• Trädgårdsarbete
• Fönsterputsning
• Fastighetsskötsel
• Grovstädning av källare,

förråd, och uthus m.m
• Flyttstädning
• Bortförsel av skräp och avfall

Rut- & Rut-avdrag
Välkommen med
er beställning.

Cord_Layout 1  2014-01-16  20:19  Sida 1
JOCO 

Johan Cord 0704 972 574 

Johan Cord 0704 972 574 

Tjänst 
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• Fönsterputsning
• Fastighetsskötsel
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förråd, och uthus m.m
• Flyttstädning
• Bortförsel av skräp och avfall

Rut- & Rut-avdrag
Välkommen med
er beställning.
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JOCO 
Johan Cord 0704 972 574 

Johan Cord 0704 972 574 

Tjänst 
JJoohhaann  CCoorrdd  00770044  997722  557744  

• Trädgårdsarbete
• Fönsterputsning
• Fastighetsskötsel
• Grovstädning av källare,

förråd, och uthus m.m
• Flyttstädning
• Bortförsel av skräp och avfall

Rut- & Rut-avdrag
Välkommen med
er beställning.

Cord_Layout 1  2014-01-16  20:19  Sida 1

Wellness Hova
träning & hälsa

Glöm inte komma förbi oss! Första dagen på riddar-
veckan lördag 9 juli öppet hus med 

tävlingar & annat skoj. Tid: 12,00 - 15,00

Johan Åberg Schill - 0733484864

070-206 43 44
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#stnicolairiddare

St Nicolai Riddare är stolta över att vara på Hova Riddarvecka 
som tornerspelsarrangör.

Varje dag bjuder vi på tornerspel där inget spel är det andra likt! 
När tornerspelen börjar är det alltid full fart som gäller.

Välj din favorit och lyft den till dagens riddare, genom ditt jubel och dina applåder.
Vem vet, riddaren kanske väljer just dig som sin jungfru eller sven.

Efter spelen, kom gärna och hälsa på våra riddare, hästar och kungligheter!
Vi ses på rännarbanan!


