
Mötesplats Prästgården
Hösten 2022



Vävcafé 
Gammalt blir nytt! Ledare finns på plats om du be-
höver hjälp. Begränsat antal platser. 
Ledare: Mona Britt Johansson

Torsdagar 9-13 Start 25/8,
Endast materialkostnad. 

Stickcafé
Ta med ditt handarbete. Vi skapar och fikar tillsam-
mans. 

Onsdagar ojämna veckor. Start 17/8 13.30-16.00
Kostnadsfritt och ingen anmälan. 

Helg
Anmälan till Sensus 033-204158 eller sensus.se 
senast två veckor innan kursstart.
 
Prova på dag lördag 
1/10 9.30-16.00
Välj en av följande kurser att ägna dig åt.

Smyckestillverkning
De två kreatörerna Jenny 
Hamnebo Zetterman och Su-
sanna Wiland leder denna dag 
där fokus ligger på att inspir-
eras och prova olika tekniker. 
Material som kommer att an-
vändas är trä, silver, koppar och 
kristaller.  
   

Akvarell
Utveckla din kreativitet 
och måla med akvarell. 
Konstnären Lena Mai-
janen låter dig testa 
olika målningstekniker. 
Kursen passar både 
dig som målat tidigare 
eller är nybörjare. 

Keramik
Tillsammans med keramikern Susanne Öhrström 
kommer du denna dag att få testa olika tekniker: att 
ringla, tumma, kavla och dreja. Kursen vänder sig i 
första hand till dig som inte har gått keramikkurs på 
Prästgården tidigare.  

Kostnad: 700 kr. För- och eftermiddagsfika, samt 
lunch ingår. Material betalas på plats.

Kurser
Anmälan till Sensus, tel 033-204158 eller sensus.se 
fr.om 8/8, senast två veckor innan kursstart.

Vardag 

Keramik
Inspireras till att skapa vackra föremål i keramik.  

Måndagar 17.30-20.00, 
5 ggr Nybörjare
Ledare: Helena Josefsson 
Start 29/8 

Tisdagar 17.30-20.00, 
5 ggr
Ledare: Lillemor Larsson
Start 30/8 & 18/10

Onsdagar 10.30-13.00, 
5 ggr
Ledare: Ulla Gustavsson
Start: 31/8 & 19/10

Onsdagar 13.30-16.00, 
5 ggr
Ledare: Susanne Öhrström
Start: 31/8 & 19/10

Onsdagar 17.30-20.00 - 5 ggr
Ledare: Helena Josefsson
Start: 31/8 & 19/10

Torsdagar 17.30-20.00 - 5 ggr
Ledare: Lillemor Larsson
Start: 1/9 & 20/10.
Kostnad: 1300 kr. Materialkostnad tillkommer. 

Smide:
Arbete med traditionellt järnsmide i smedjan. Både 
för dig som är nybörjare och för dig som provat på 
smide tidigare. 
Ledare: Thomas Blomgren

Onsdagar 17.30-20.30, 5 ggr Start 28/9 
Torsdagar 17.30-20.30, 5 ggr  Start 29/9
Kostnad: 1300kr

Målarkurs- skapa i glädje!
Konstnären Gun Höglind leder kurs där vi målar i 
akryl, en snabbtorkande och hälsovänlig färg. Inga 
krav på förkunskaper. 
Material finns att köpa på plats. 
Vi pausar för fika i caféet. 

Onsdagar v. 45, 46, 47 17.00-19.30 
Kostnad: 700 kr exkl. material. 



Prova på dag 
12/11 9.30-16.00
 Välj en av följande kurser att ägna dig åt.

Tälj 
Peter Starrén leder dig i att tälja en 
rak sked från skedämne till sked 
färdig för torkning. Vi täljer i färsk 
björk. Verktyg och material finns på 
plats. 

Kostnad: 700 kr inklusive material. För- och eftermid-
dagsfika, samt lunch ingår.

Meditativt tecknande
Jenny Hamnebo Zetterman 
leder dig i en avkopplande och 
meditativ workshop. Med olika 
pennor och papper får handen 
teckna mönster och former, 
abstrakt eller vad som kommer 
till dig som deltagare. Jenny 
berättar om teknik, process och 
betydelsen av tecknandet. 

Kostnad: 500 kr, material betalas på plats.

Keramik
Tillsammans med keramikern Helena Josefsson 
kommer du denna dag att få testa olika tekniker: att 
ringla, tumma, kavla och dreja. 

Kostnad: 700 kr. För- och eftermiddagsfika, samt 
lunch ingår. Material betalas på plats. 

Tomatprovning
Tillsammans med Anne Pettersson provs-
makar vi säsongens skörd, sparar frön och 
utvärderar årets tomater. 

Onsdag 7/9 17.30-19.30 
Kostnad: 100 kr inklusive veckans 
soppa, kaffe/the och något sött. 

Blomsterfröjd – njut av Dahliornas blomning!
Lars-Håkan Hansson från Lundens 
Trädgård berättar om blomman 
som toppar trädgårdstrenden.  

Tisdag 13/9 17.30-19.30. 
Kostnad: 100 kr inklusive 
smörgåsfika. 

Vi hjälps åt – modevisning till förmån för ACT!
Ett samarbete mellan Butiken Ekdahls som visar kläder 
och Mötesplats Prästgården som serverar fika. 

Du betalar 200 kr som oavkortat 
går till ACT Svenska Kyrkans in-
ternationella arbete. I priset ingår 
smörgåsfika och kaka. 

Torsdag 29/9 18.30 
Kostnad: 200 kr oavkortat till ACT  

Panelsamtal – En kyrka för alla?
Som en del av Svenljunga Tranemo 
Pride möts Stina Nilss från RFSL och 
Nina Konnebäck, präst och en del av 
EKHO:s styrelse i ett samtal om iden-
titet, kyrka och inkludering. 

Onsdag 5/10 kl. 18-20 
Kostnad: 100 kr inklusive veckans soppa. 

Jag kanske inte minns, men jag finns!
Om att leva med kognitiv svikt/demenssjukdom.
En kväll för dig som vill veta mer om dessa sjukdomar 
- kanske är du drabbad, närstående eller bara har ett 
intresse för ämnet. 
Annika Lindman, demensdiakon.

Onsdag 12/10 18-20
Kostnad: 100 kr inklusive veckans soppa, kaffe/the 
och något sött.

3M, musik, massage, meditation
En kväll för alla sinnen. Massage av nacke/axlar, 
levande gitarrmusik och meditation.  
Soppa och Andrum. 

Onsdag 19/10 18-20 
Kostnad: Kostnad: 100 kr, inklusive veckans soppa, 
kaffe/the och något sött.

Vardag
Anmälan till Prästgården, tel 0325-612091.

70 + på Kilimanjaro 
Lars-Gunnar Rubne berättar om 
sina förberedelser inför målet: 
att stå på Kilimanjaros topp. Vi 
får höra om möten på vägen, 
gripande ögonblick, naturens 
utmaningar och bilder från 6000 
meters höjd. 

Onsdag 17/8 18-20
Kostnad: 100 kr inklusive veckans soppa, kaffe/the 
och något sött.

Trädgårdskväll & slåttergille
I Prästgårdens trädgård finns mycket att hjälpas åt 
med. Hugg tag i en kratta, rensa ogräs eller skörda 
grönsaker. Du får också prova att slå med lie i ett klas-
siskt slåttergille. 

Onsdag 24/8 17-20 
Kostnadsfritt, huset bjuder på soppa.



Musik i caféet 
Piano och sång att njuta av när du fikar, 
onsdagarna 2/10 och 7/12 kl. 16.30-18.00. 
Ann-Viol Josefsson musicerar. 

Välkommen hit och njut av fika i såväl 
inom- som utomhusmiljö. Cafét erbjud-
er kakor, goda smörgåsar, kaffe och thé i 
mysig prästgårdsmiljö. Prästgårdens 
köksträdgård bidrar under säsong med det 
gröna och blommande på smörgåsar och 
bakverk. Onsdagskvällar från kl. 17 finns 
veckans soppa på menyn. 

Barnvagnspromenad
Vi möts utanför Prästgården, promenerar 30 
minuter, går in för fika och avslutar kl 11 efter 
en stilla stund i andrummet. 
Onsdagar kl. 9, jämna veckor, med start 10/8. 
Fika till självkostnadspris från cafémenyn. 

Lördagsöppet café 
Lördag 10/12, för öppettider se annonsering i 
STT och på sociala medier. 

Kontakt
Mötesplats Prästgården
Länghems Prästgård 1 

514 43 Länghem

Telefon 0325-612091

Café

Med reservation för ändringar.

Mail: prastgarden.langhem@svenskakyrkan.se
facebook.com/motesplatsprastgarden

Instagram: motesplatsprastgarden

Havssalt, mjöl och vatten – 
Det är allt som behövs!
Sofia Wallström delar hemligheterna bakom rik-
tigt gott surdegsbröd och hur hon förverkligade 
drömmen om att starta ett 
hantverksbageri i Månstad. 

Onsdag 26/10 18-20 
Kostnad: 100 kr inklusive veck-
ans soppa, bröd från Sibbarps 
gårdsbageri, kaffe/the och 
något sött.

Trasmattans historia och livets trasmatta
Ing-Britt Suvinen som driver Matseppo i Grimsås 
berättar det vi inte visste om trasmattans ursprung, om 
trasmattan som en metafor för livet och om några av 
de ränder som hennes liv vävts av. 

Onsdag 30/11 18-20 
Kostnad: 100 kr inklusive 
veckans soppa, kaffe/the 
och något sött.

 
Öppettider:
Tisdagar 13-18
Onsdagar 13-20, veckans 
soppa serveras från 17 
Torsdag 13-18
Caféet är stängt tisdagen 20/9.


