
Slottskyrkan får besök 

Den gångna helgen var det dags för Skara Gilles traditionella höstresa. Även i år gick 
färden till Stockholm. På vägen under tidig morgon, kunde man se solen stiga upp över 
det skaraborgska landskapet och efter ett par timmar var det dags för ett första stopp. 
Åter i bussen efter pausen, hördes tonerna av Melodikryssets signaturmelodi. Att lösa 
krysset på resan, har blivit tradition. Färden gick vidare norr om Mälaren och på 
Ekolsunds Slott var gösen framdukad. Efter ytterligare någon timma, kom gruppen fram 
till Stockholm och hotellet vid Norra Bantorget. Resenärerna gav sig ut på egna 
aktiviteter i området där man bland annat fann August Strindbergs museet, Adolf 
Fredriks kyrka med dess kyrkogård samt ett och annat köptempel. Allt efter tips av 
Gillets ”inbyggda” Stockholmsguide och tidigare ålderman Sture Veghed. Han delar 
gärna med sig av sina digra kunskaper under alla turer i huvudstaden. 

På kvällen promenerade man till Oscarsteatern för att bese dess jubileumsrevy. De 
namnkunniga skådespelarna bjöd på revy i ett högt tempo med flera nummer som 
väckte munterhet och skratt. 

Efter en stabil söndagsfrukost väntade Slottskyrkan och dess högmässa. Ett 
resmålsönskan som väcktes av Lars-Göran Lönnermarks bildberättelse vid vårens 
årsstämma. Sedan väntade guider som berättade om kyrkan, dess konstverk och 
historia. Därefter vandrade grupperna vidare i Slottets representations- och 
festvåningar. I det Kungliga Slottet finns det mycket att se och under man bjöds på ett 
axplock av allt detta. Som avslutning besökte man Rikssalen med den mycket 
uppskattade utställning av kungafamiljens brudklänningar. En upplevelse att få se de 
vackra kreationerna på nära håll, även om ingen av resans medlemmar går i direkta 
giftastankar (?). 

Innan hemresan gick färden ut på Skeppsholmen där man avnjöt en imponerande 
brunch på Moderna museet. Därefter anträddes resan hem mot Skara som endast 
avbröts av en njutningsfull paus i Arboga, där det bjöds kaffe och tårta.   

 

Resenärerna på väg in till söndagens högmässa i Slottskyrkan. 
Bild Erik Sånnek 


