
Flatö Kyrkas Vänner 

är en ideell förening som vill 
värna om kyrkans bevarande. 
Medlemmarna i vår förening 
och besökarna  på konserterna 
bidrar till att vi kan fortsätta 
hjälpa till med underhåll och 
förbättringar. 

Vill du vara med är årsavgiften 
50 kr/person och behållningen 
går oavkortat till Flatöns kyrka. 
Vårt bankgiro 396-7551. Du 
kan också ”swisha” till 123 
467 3760. Det är viktigt att 
skriva ett meddelande med 
namnen på de personer 
avgiften avser.

Biljetter till konserterna  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 - utom 11 
juni och 3 augusti - med 
start en timma innan 
konsertens början.
 

Flatö Kyrkas Vänner Flatö Kyrkas Vänner 
och Vuxenskolanoch Vuxenskolan

Flatö Kyrka

Efter mer än 20 års planerande 
och insamlande kunde så Flatö 
kyrka äntligen invigas 1928. 
Kyrkan ritades av arkitekt Sigfrid 
Ericson, som också stod för 
inredning och färgsättning. 
Målningen i mitten på altartavlan
är gjord av Olle Skogman, Skaftö. Musik i Flatö kyrkaMusik i Flatö kyrka

Sommaren 2016Sommaren 2016

 
SommarandakterSommarandakter

        

 Midsommardagen
  25 juni kl 19

  
  Musikgudstjänst med 

  Taube-tema
  Präst PG Hanner, 
  musiker Gåke m fl

                   
  Tre lördagar i juli kl 18
  9 juli, 16 juli och 23 juli

  
  Aftonbön i sommarkväll

  Johannes Lyche
  med musikaliska vänner

Föreningen Flatö Kyrkas VännerFöreningen Flatö Kyrkas Vänner

Årets konserter 2016

Tillsammans med Morlanda 
församling hålls kyrkan öppen 
för gudstjänster och sång och 
musik. Vi hoppas Du skall finna 
vårt sommarprogram både 
intressant och stimulerande.



Onsdag 3 augusti kl. 19

Musik i sommarkväll

Sofia Källgren

Inträde 200 kr
Endast förköp!

Lördag 11 juni kl 19

Triple & Touch med sin 
eminente pianist Magnus 
Spångberg för första gången i 
Flatö Kyrka! En sprakande 
konsert utlovas! Denna kväll får 
de dessutom hjälp av en lokal 
förmåga …

Inträde 200 kr
Endast förköp!

Måndag 18 juli kl 19

Trion Havet
Elin Jonsson fiol, Anna 
Lembring piano och Agnes 
Casimir Lindholm cello spelar 
kammarmusik inspirerad av hav 
och havslevande djur.

Inträde 150 kr

Måndag 25 juli kl 19

Sommarromanser
Gåke, Marie Arturén 
och Per Lenberg

Inträde 150 kr

Efter konserten håller 
Flatö Kyrkas Vänner årsmöte.

Lördag 6 augusti kl. 19

I denna ljuva sommartid

Bengt Magnusson och 
Suzanne Ragnstedt

Italiensk passion, spansk gitarr
Och svenska sommarsånger

Inträde 150 kr

Lördag 20 augusti kl. 19

Blix-kvartetten och Huskvarna 
Musiksällskaps Kammar-
orkester framför folkmusik samt 
verk av bl.a.Taube, Bach, Hahn, 
Corelli och Krauss 
Dirigent Mart Hallek

Frivilligt inträde

Vårt sommarkafé har öppet i 
föreningslokalen, f.d. folk-
skolan,  ca en och en halv 
timma före varje konsert.

Välkommen till Välkommen till 
Flatö Kyrka i sommar!Flatö Kyrka i sommar!


