Longelse kirke

Skrøbelev kirke

Fuglsbølle kirke

Sommer i vore kirker
juni - juli – august
måned 2018

Kirkevandring
Søndag den 1. juli kl. 14.00 – ca. 18.30

Den årlige kirkevandring kommer til at foregå i det Midtlangelandske.
Vi modes ved Longelse kirke kl. 14.00 og går turen ad den gamle kirkesti til Pederstrupvej.
Turen gar herfra til Spodsbjerg, hvor vi vil drikke kaffe på Turistbådehavnen.
Videre til sommerhusområdet pa Drejet og tilbage ad smukke veje til Longelse kirke, hvor vi samles
til gudstjeneste.
Der sluttes med spisning på Longelse Møllegård hos Anni & Kjeld Pedersen.
Pris kr. 40/pers.
Tilmelding til:
sognepræst Louise Kiær, tlf. 62501069, mob. 29431059, mail:louki@km.dk,
sognepræst Hans Henrik Merrild, tlf.62 55 12 64, mail: hhm@km.dk,
eller sognepræst Peter M. Moberg, tlf. 62 50 22 50, mail:pemm@km.dk
senest torsdag den 28. juni.

Sommer-morgen-sang
Morgensang på en dejlig sommermorgen er en rigtig god måde at starte dagen på. Ved morgensangenvil vi synge
nogle af vores dejlige morgensalmer, lytte til dejlig musik og høre en fortælling som en god begyndelse på dagen.
Der inviteres til Morgensang:
den 17. juli i Longelse kirke,
den 9.. august i Fuglsbølle kirke,
den 15. august i Skrøbelev kirke.
Alle gange kl. 9.00.
Af hensyn til vores mange turister vil salmerne også blive trykt på engelsk og tysk.
Vi slutter morgensangen med kaffe og rundstykker i våbenhuset.

Havnegudstjeneste
Også denne sommer inviterer vi til Havnegudstjeneste på Lystbådehavnen i Spodsbjerg.
Det bliver Torsdag den 19. juli kl. 19.00.
Vi har i år inviteret Duoen Ann Fuglsang & Lars Kirkegaard til at medvirke ved
gudstjenesten.
Ægteparret spiller dels på Marimba og Harmonika. De vil spille både ved gudstjenesten og
efterfølgende i teltet, som vi får rejst pa græsarealet ved havnekontoret.
Her vil Margit fra Spodsbjerg Badehotel stå klar med salg af kaffe, kage, ol og vand.
Der bliver opstillet et begrænset antal stole, sa det kan vare en god idé at medbringe et tappe
eller en strandstol til gudstjenesten.
Gudstjenesten er åben for alle: sogneboere, lystsejlere, fiskere, campinggæster og
sommerhusgæster.
Af hensyn til de udenlandske gaster, vil salmerne blive trykt pa bade tysk og engelsk.
Gudstjenesten er åben for alle: sogneboere, lystsejlere, fiskere, campinggæster &
sommerhusgæster.
Af hensyn til de udenlandske gæster, vil salmerne blive trykt på både tysk og engelsk.
______________________________________________________________________________________________

Strandgudstjeneste
Denne sommers Strandgudstjeneste pa Spodsbjerg Drej foregår Tirsdag den 31. juli kl.
19.00.
En musiker fra Langelandsgardens Brassband har også denne sommer lovet at spille solen
ned pa et messinginstrument som en smuk afslutning.
Kom og deltag i denne dejlige gudstjeneste i det fri.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en forfriskning i Spodsbjerglejren, Drejet 44.
Medbring gerne strandstol eller tæppe.
Alle velkomne.
.

Gudstjenester:

Juni
3. juni 1.s.e.trin
10. juni 2.s.e.trin
17. juni 3.s.e.trin.
24. juni 4.s.e.trin.
Juli
1. juli 5.s.e.trin
8. juli 6.s.e.trin
15. juli 7.s.e.trin
17. juli
MORGENSANG
22. juli 8.s.e.trin.
29. juli 9.s.e.trin
August
5. august
10.s.e.trin.
9. august
MORGENSANG
12. august
11.s.e.trin
15. august
MORGENSANG
19. august
12.s.e.trin.
26. august
13.s.e.trin.
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19. juli HAVNEGUDSTJENESTE,
kl. 19.00 på Spodsbjerg Turistbådehavn
31. juli STRANDGUDSTJENESTE,
kl. 19.00 på Drejet, Gl.Spodsbjerg

Brochurer om kirkerne:
Longelse

Fuglsbølle

Skrøbelev

