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Keramik
Inspireras till att skapa vackra föremål i keramik. 
Inga förkunskaper krävs.

Tisdagar 17.30–20, 5 ggr
Ledare: Lillemor Larsson
Start 25/1 och 15/3

Onsdagar 10.30–13, 5 ggr
Ledare: Ulla Gustavsson
Start 26/1 och 16/3

Onsdagar 13.30–16, 5 ggr
Ledare: Susanne Öhrström
Start 26/1 och 16/3

Onsdagar 17.30–20, 5 ggr
Ledare: Susanne Öhrström 
och/eller Helena Josefsson
Start 26/1 och 16/3

Torsdagar 17.30–20, 5 ggr
Ledare: Lillemor Larsson
Start 27/1 och 17/3

Kostnad: kvälls-/eftermiddagskurs 1250 kr, 
förmiddagskurs 1050 kr
Materialkostnad tillkommer.

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

Onsdagar 17.30–20.30, 5 ggr
Ledare: Thomas Blomgren
Start 9/2

Torsdagar 17.30–20.30, 5 ggr
Ledare: Thomas Blomgren
Start 10/2 

Kostnad kvällskurs: 1250 kr
Materialkostnad tillkommer.

Stickcafé
Ta med ditt handarbete. 
Vi skapar och fikar tillsammans. 
Kostnadsfritt och ingen anmälan.
Onsdagar 14-16, ojämna veckor.
Start 19/1

Vävstuga
Gammalt blir nytt. Ledare finns på plats om du 
behöver hjälp. Endast materialkostnad. Anmälan. 
Begränsat antal platser. 
Torsdagar 9–13
Ledare: Mona- Britt Johansson 
Start: 20/1.  
Torsdag förmiddag finns ledare på plats. De som har plats 
vid en vävstol kan fritt väva när caféet är öppet. Då är 
endast vävstugan tillgänglig och inte angränsande rum.  

Biodling 
En nybörjarkurs för dig som vill starta biodling. Teori 
varvas med praktik, gruppen får en studiekupa i 
trädgården att jobba med. 
Onsdagar kl 17.30–20, 5 ggr
Ledare: Katarina Qvist, Nabbens Bigårdar
Start: 4/5
Kostnad: 750 kr, möjlighet 
att köpa studiematerial. 

Må bra dag!
En dag med välmående i fokus. 
Meditativt tecknande, 
promenad, Tikva, massage och 
föreläsning. 
Lördag 26/2 kl. 9.30-16.00. 
Kostnad: 600 kr

Prova på dag
En dag med fokus på trädgård. 
Välj mellan: Köksträdgården, fläta växtstöd i pil 
och gjuta i betong. 
Lördag 21/5 kl. 9.30-16.00. 
Kostnad: 600 kr
Materialkostnad tillkommer 
för pil och betong och 
betalas på plats.

 Prova på dag
En dag med skapande i fokus. 
Välj mellan: keramik, smide och 
skapa ditt smycke i trä.
Lördag 26/3 kl. 9.30-16.00. 
Kostnad: 600 kr 
materialkostnad tillkommer 
och betalas på plats.

KURSER
Anmälan till Sensus, tel 033-20 41 58 eller 
www.sensus.se  fr.om 3/1 senast två veckor 
innan kursstart.

HELG
Anmälan till Sensus 033-204158 eller 
www.sensus.se senast två veckor innan kursstart.



Fattigbrukare och Youtuber
Carl Carlsson berättar om livet på gården och i 
sociala medier. 
Onsdag 26/1 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår.

En hjärtlig gåva
Vik en bok till ett hjärta. Marita 
Unqvist leder oss i bokvikarkonst. 
Tisdag 8/2 kl. 16.30-19.30. 
Fika till självkostnadspris från cafémenyn. 

3 M- musik, massage, meditation
En kväll för alla sinnen. 
Onsdag 23/2 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår.   
 
Livet i kupan
Biodlare Katarina Qvist delar kunskap och väcker 
förundran. 
Onsdag 9/3 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår.

Älskade pelargoner
Elisabeth Pettersson delar kunskap, sticklingar 
och väcker blommorna till liv. 
Onsdag 16/3 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår. 

Fröer och försådder. Allt från tomater till 
Tagetes. 
Anne Pettersson inspirerar och sår. 
Onsdag 23/3 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår. 

Bråttom men inte kört! 
Hasse Leander leder samtal om hållbarhet och klimat 
med utgångspunkt i Stefan Edmans bok. 
Onsdag 6/4 kl 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår.

Panelsamtal: Att vara människa på sociala 
medier
Monica Linnros, diakon och f.d kurator på 
Stödcentrum för unga i ett samtal med Mattias 
Persson, CEO Social Zense. 
Onsdag 27/4 kl. 18-20. 
Kostnad: 100 kr, veckans soppa ingår. 

Lyssna och lär om fåglarna och deras sång
En enkel vandring ledd av Björn-Åke Andersson
Onsdag 20/4 kl. 17:30-
19:30. 
Kostnad: 100 kr, veckans 
soppa ingår. 

Med passion för Dahlior 
Vi planterar en rabatt i Prästgårdens 
trädgård och tar del av Lars-Håkans 
kunskap och blomsterglädje. 
Tisdag 17/5, kl. 17.30-19.30. 
Kostnad: 100 kr, kvällsfika med 
macka och kaka ingår. 

Vandra med Gud
Karl- Göran Hallabro leder samtal om 
tro i vardagen. Tisdagar varannan vecka, start 15/2 
kl. 14.30. 
Fika till självkostnadspris. 

Barnvagnspromenad
Vi möts utanför Präst-
gården, promenerar 30 
minuter, går in för fika 
och avslutar kl. 11 efter 
en stilla stund i 
Andrummet. 
Onsdagar kl 9, jämna 
veckor med start 26/1
Fika till självkostnadspris 
från förmiddagsmenyn. 

Andrum
Onsdagar 19.30, 
en kort kvällsbön 
och tända ljus.

VARDAG
Anmälan till Prästgården, tel 0325-61 20 91



Kontakt
Mötesplats Prästgården

Prästgården 1 
514 43 Länghem

Telefon 0325-612091
Mail: prastgarden.langhem@svenskakyrkan.se

Facebook: www.facebook.com/motesplatsprastgarden
Instagram: motesplatsprastgarden

I Prästgårdens trädgård

Café
Välkommen hit och njut av fika i såväl inom- 
som utomhusmiljö. Caféet erbjuder kakor, goda 
smörgåsar, kaffe och the i mysig prästgårdsmiljö. 
Köket väljer Fairtrade och ekologiskt. 
Prästgårdens köksträdgård bidrar under säsong 
med det gröna och blommande på smörgåsar och 
bakverk. 
Onsdagskvällar från kl. 17 
finns veckans soppa på menyn.

Öppettider
Tisdag 13-18
Onsdag 13-20
Torsdag 13-18

Lördagsöppet:
23/4 kl. 10-13

Speciella öppettider:
14/4 Skärtorsdag, stängt. 
26/5 Kristi himmelfärdsdag, stängt. 
25/5, caféet stänger kl. 17. 

Receptsamlingen Smaka och se
En bok fylld av såväl beprövade recept från 
caféet som bilder av bakverk 
och prästgårdsmiljön. Fotograf 
Petra Velin har tagit bilder-
na. Boken finns att köpa på 
Mötesplats Prästgården. 
Kostnad 120 kr, varav 20 kr 
går till ACT Svenska Kyrkan.

Trädgården som omger Mötesplats Prästgården är en plats att njuta 
av för alla sinnen. I örtagården växer ett femtiotal örter som alla är 
namngivna på skyltar. 
Det finns även en folder med fakta om varje växt som du kan låna. I 
köksträdgården odlas grönsaker och blommor till husbehov. 
Det finns gott om sittplatser för gemenskap och avskildhet. 
Välkommen att utforska och vara i det ”gröna rummet”.  
Alla har en plats i trädgården; liten som stor.


