
 

Välkommen till  

Flatö Kyrka i sommar! 

Flatö Kyrkas Vänner 

Flatö Kyrkas Vänner är en ideell förening som 

vill värna om Flatö kyrkas bevarande och 

användande. Besök gärna vår hemsida: 

www.kyrkan.flaton.se. 

Medlemmarna i vår förening och besökarna 

på konserterna bidrar till att vi kan fortsätta 

att hjälpa till med underhåll och för-

bättringar av vår kyrka. 

Vill Du vara med är årsavgiften 50 kr/person 

och behållningen går oavkortat tillbaka till 

Flatö kyrka.  

Enklast kan Du betala in med det bifogade 

inbetalningskortet på bankgiro 396-7551. 

Flatö Kyrka 

Planerna att bygga en kyrka på Flatön dök  

upp 1905 när Hälleviksstrand kapellkyrka 

togs i bruk. Gudstjänster hölls växelvis i 

Hälleviksstrand och Morlanda och innebar 

att invånarna på Flatön hade svårt att ta sig 

till kyrkan under vintertid och i dåligt väder. 

Den 14 augusti 1928 invigdes kyrkan av 

prosten Rehnberg och 12 assisterande 

präster. 

Kyrkan ritades av arkitekten Sigfrid Ericson, 

som har ritat Masthuggskyrkan, Konst-

museet och Konsthallen i Göteborg. Flatö 

kyrka är ett tydligt exempel på funkisstil. Den 

är ljus, enkel och ändamålsenlig och 

kyrkorummet har fin akustik. Kyrkan 

används idag till gudstjänster vid större 

högtider, vid dop, vigslar och begravningar. 

Sigfrid Ericson ritade också altartavlan, som 

består av en målning omgiven av träfigurer 

som symboliserar tron, hoppet och kärleken. 

Årets konserter 

Under sommaren 2015 kommer, Morlanda 

församling tillsammans med föreningen att 

hålla kyrkan öppen för gudstjänster och 

musikaliska evenemang. 

Kyrkan är dessutom öppen som som-

markyrka för besökare 5/7-9/8 kl 13-16. 

Vi hoppas Du skall finna årets som-

marprogram ”Musik i Flatö Kyrka ” både 

intressant och stimulerande och att Du 

stödjer församlingen och föreningens arbete 

genom att vara medlem. 

Flatö Kyrkas Vänner / styrelsen 

Medarrangör: 

 

 

 

Biljetter till konserterna: 
Biljetter kan förköpas hos turistbyrån i 

Henån, tel 0304-334494. 

Du kan också boka biljetter genom att 

maila ”kyrkan@flaton.se och invänta 

bekräftelse. 

 Biljetter kan också köpas direkt vid 

kyrkan med start en timma innan 

konsertens början.  

Vårt café håller öppet i 

föreningslokalen (Flatö skola) c:a en 

och en halv timme före varje konsert. 

 

Välkomna! 



 

Lördag 4 Juli kl 19:00 

Vackra och vingliga visor i 

bitterljuv ton  
De fem killarna i  

Göteborgsbandet Lilla Bäcken  

har förmågan att spela finstämda 

visor som få andra. 

Inträde: 150kr 

 

Måndag 13 Juli kl 19:00 

Fransk afton  
med Christopher Wollter 

skådespelare och sångare, som vi har  

hört och sett i bla Chess, Miss Saigon,  

West Side Story och i TV:s Så ska det 

låta och Doobidoo.  

Ackompanjeras av musikerna Bernt 

Andersson och Michael Krönlein 

Inträde: 150kr 

 

 

 

 

Måndag 27 Juli kl 19:00 

Sommarens Färger 
Gåke, Marie Arturén och  

Per Lenberg 

Inträde: 150kr  

Efter konserten håller  

Föreningen Flatö Kyrkas Vänner  

årsmöte  

 

 

 

 

Lördag 1 Augusti kl 19:00 

Folkmusik 

Majornas Tredje Rote har en 

förmåga att fängsla publiken och visar 

upp en folkmusiktradition av högsta 

klass. 

Inträde: 150kr 

 

 

Tisdag 4 Augusti kl 19:00 

Visor längs vägen 
Birgitta Gunnarsson  har 

tillsammans med musikerna Lowe 

Pettersson och Anders Gunnarsson 

plockat en bukett kända och okända 

sånger. 

Inträde: 150kr 

 

 


