
Försäljning
Hela helgen finns ”Tjejnätverkets” Alma
nacka 2017, Ingrid Johanssons ”Skörstorps
boken” samt Skörstorps snygga Tshirt och 
bandana att köpa! Ägglotteri!

 2016

Monogram
Birgitta Einarsson visar en fin samling 
monogram varav de flesta är brode-
rade i slutet av 1800-talet av hennes 
svärmors mamma, Anna Jonsson 
från Anneborg.

Invigning 
av årets Mekelsmäss & Konstnatten 

sker i Årets Falbygdssocken 2015!

fre 30/9, kl 18.00
18.00 Invigning av Mekelsmäss/Konstnatten 2016 

 samt Skörstorps nya ”mjölkabord” och nya 

 ”kôrvkiosk” med sång och musik

 Medverkande: okända,  rikskända och världskända 

 Skörstorps förmågor!

Därefter Utmärkelsen ”Årets Falbygdssocken 2016” 

 delas ut av Falbygdens Hembygdsråd. 

Därefter Mer sång & musik, mingel i församlings- 

 gården, på skolbacken och i rundkyrkan.  

 Utställningar och aktiviteter enligt  presentation till 

 höger. Missa inte att fika och köpa kôrv!

Varmt välkommen!

Amanda Soneby –olja
”När man är som mest sårbar, är 
man också som mest öppen för 
intryck”. 

2007 flyttade Amanda till USA och 
fann sin passion för oljemålningar.  
Hon lät sig inspireras av Californiens 
natur och människor hon mötte. 

Med starka rötter i Falbygden starta-
de en färgsprakande resa tillbaka till 
Sverige där målningarna blivit fler 
och intrycken djupare. 

Amina Johansson  
– akvarell
Amina är Skörstorpstjejen som alltid 
har målat, ritat och på egen hand 
experimenterat med  olika tekniker 
och metoder. 

På Mekelsmäss visar hon ett urval 
av skisser, tusch- och akvarell-
målningar från de senaste fem åren.

Alma Melin – akryl
Alma från Ledsgården i Skörstorp är 
13 år och har låtit sig inspireras av 
gården hon växt upp på. 

Falbygdens försvunna 
rundkyrkor – akryl
I Skörstorp finns Skara stifts enda be-
varade rundkyrka. Falbygden har haft 
ytterligare två minst, möjligen fyra. 

De försvunna kyrkorna i Agnestad, 
Dimbo samt eventuellt Bestorp 
och Falekvarna har, vid sidan om 
Skörstorp, fått nya liv genom fem 
målningar av ”gåramålaren” Conny 

Johansson. 

Rundkyrkornas  
berättelse 
Skörstorps rundkyrka har ett par 
hundra runda släktingar över hela  
Europa. 

I temautställningen ”Rundkyrkor-
nas berättelse” – sammanfattar 
amatörforskaren Conny Johansson 
deras spännande gemensamma 
historia med rötter i korstågstiden, 
pilgrims rörelsen och det Heliga 
Landet.

Skolaffischer

Skörstorps skola byggdes 1925. Sista 
lektionen hölls våren 1962. Ett par 
generationer ungdomar från Skörstorp 
och Gerum har gått sina första skolår 
här. 

På Mekelsmäss visas ett urval av de 
bäst bevarade skolaffischerna från 
skoltiden.

Barnens   
egna konstverk
I Skörstorp får barnen skapa sina 
egna konstverk. Vid två stafflier 
finns papper och färgkritor. 

Kanske kan rundkyrkan eller korv- 
kiosken inspirera? Låt kreativiteten 
flöda!

Kaninutställning
Emelia och Anneli Lind ställer ut flera 
av sina fina och go’a kaniner. Vi får 
stifta bekantskap med Fransk Vädur, 
Holländsk kanin, Dvärgvädur, 
Hermelin och Lejonhuvad kanin.

OBS – kaninerna visas fredag och 
lördag, men ej söndag.

Kôrvkiosk & 
 mjôlkabord
På Mekelsmäss inviger hembygds
föreningen två spektakulära 
ny byggen:  Den ena är en kôrvkiosk 
byggd av Lennart Mannesson och 
Yngve Johansson, ritad av Conny 
Johansson. Härifrån serveras god korv 
och bröd både fredag och lördag kväll. 

Den andra är ett 
traditionellt 
mjôlka bord –byggt 
och designat av Göte 
Gustavsson som ett 
minne från gångna 
tider.  

Flakmoppeåkning, 
chokladhjul mm
På kyrkbacken erbjuds fler aktivi-
teter för barn och vuxna. Bland 
annat bjuder Lennart Mannesson på 
flakmoppeåkning. 

Passa på och 
vinn något 
gott på 
choklad
hjulet!

Guidningar på 
kyrkvinden
Under lång tid har kyrkans takstolar 
ätits upp av svamp och ruttnat. Skick
liga timmermän från ”K-märkt” har 
i ett års tid bytt och skarvat stockar på 
gammalt vis. 

På lördag kl 14–18 visar timmer-
männen själva vad de åstadkommit 
genom guidningar på den svår
åtkomliga vinden. För den som inte 
kan följa med på strapatsen, kan ta 
del av en bild och textpresenta
tion i vapenhuset. 

Guidningar i kyrkan
Göte Gustavsson och Conny Johansson 
guidar i rundkyrkan:

Lördag: kl 16, 17, 18
Söndag: kl 12, 13

Lär känna den unika kyrkans historia!

Europas rundkyrkor  
– bildvisning

Under fredag och lördag kväll rullar 
ett bildspel som tar med dig på en 
resa runt Europa till ett drygt 50-tal av 
Skörstorps kyrkas runda  
kusiner. 

Traktor- och maskin-
utställning
Stellan Alfredsson visar ett urval av 
egna och andras, naturligt patine-
rade traktorer och maskiner som 
representerar jordbruksåret. 

Utställningen kompletteras med 
 Yngve i Klockaregårdens hemma
byggda ”blåbärsrensmaskin” och 
nybyggda ”vassklippare”!

Mekelsmäss i ...

Öppet   30/9–2/10   fre 18–23   lör 14–01   sön 11–14
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...på kyrkbacken ...i kyrkan

...i församlingsgården
Fika, nyponsoppa & varm kôrv!
Det finns hembakat fika att köpa i församlingsgården hela 
helgen! Kaffe, saft, te, bullar och kakor samt hemlagad 
nyponsoppa! På kvällarna är kôrvkiosken dessutom öppen!

Hemsida: www.hembygd.se/skorstorp     Skörstorps Hembygdsförening

    Välkommen 

     hela helgen!


