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En fantastisk sommer 
”Sommer i kirkerne” har været en stor succes. Alle arrangementer har været gennemført med 

fin tilslutning og antallet af kirkegængere til søndagsgudstjenesterne er, i takt med 

ophævelserne af corona-restriktionerne, steget støt og roligt. Vi må igen synge, der er ikke 

længere arealkrav og vi kan atter gennemføre nadveren, som vi kendte den før coronaen. Vi 

kan gennemføre barnedåb, bryllup og bisættelse uden at skulle udelukke nogen fra deltagelse. 
 

I Gedser og Gedesby har vi afholdt to velbesøgte koncerter, og senest har menighedsrådet 

inviteret til kirkevandring som, på trods af småregn, gennemførtes med fin tilslutning. 
 

Rundt omkring os bliver der høstet og det betyder, at kirkerne snart inviterer til 

høstgudstjenester i alle tre kirker. Senere på året skal vi lave roelygter og gå med tændte lygter 

fra Gedesby Mølle til kirken i Gedesby. Der er derfor al mulig grund til at holde øje med 

kalenderen og alt hvad det forestående efterår byder på. 
 

Menighedsrådet ser frem til et efterår med velbesøgte kirker, spændende arrangementer og 

masser af liv og glæde. 

Med venlig hilsen 

Erik Nielsen 

Formand for menighedsrådet 
 

Få tilsendt kirkernes Nyhedsbrev – Skriv til: erik.en.nielsen@gmail.com 
 

             
 

Familiegudstjeneste med roelygter  
Alle Helgens Dag – Søndag den 7. november – Gedesby Mølle og Gedesby Kirke  

Vi mødes ved Gedesby Mølle kl. 15.30, hvor vi skærer roelygter, og forbereder os på optoget 

hen til Gedesby Kirke i skumringen. Ved Møllen bydes på æbleskiver og varme drikke. Der 

vil være roer til alle samt knive og plaster til deling. Vel mødt! 

Adventsfest  
Adventstiden er håbets tid. Tænk at vi igen må sidde tæt sammen! Kom til Adventsfest i 

Skelby Kirke og Forsamlingshus, søndag den 5. december kl. 14.00. Efter gudstjenesten går vi 

til Forsamlingshuset, hvor der vanker kaffe, boller, lagkage og et par overraskelser! 
 

Adventskrans 
Tæt ind under jul mødes vi i Gedser Kirke den 4. søndag i Advent, søndag den 19. december 

kl. 16.00, hvor vi med bøn, salmer, læsning og lystænding glæder os til den kommende fejring 

af mødet mellem himmel og jord. Når solen står lavest i horisonten, finder vi sammen om 

lysglimtet fra Betlehem, der som en kærlig baggrundsstråling varmer og lyser i det dunkle. 
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Gudstjenester 
 

 Skelby Gedesby Gedser 

 August 2021 
 

22 12. s.e. Trinitatis 10.30   

29 13. s.e. Trinitatis  10.30  

September 2021 

5 14. s.e. Trinitatis   10.30 

12 15. s.e. Trinitatis 10.30 
Høstgudstjeneste 

  

19 16. s.e. Trinitatis  10.30 
Høstgudstjeneste 

 

26 17. s.e. Trinitatis   10.30 
Høstgudstjeneste 

Oktober 2021 
 

3 18. s.e. Trinitatis 11.00 
Anders M. Lauritsen 

  

10 19. s.e. Trinitatis  10.30  

17 20. s.e. Trinitatis   19.00 
Anders M. Lauritsen 

24 21. s.e. Trinitatis 11.00 
Susanne J. Thisted 

  

31 22. s.e. Trinitatis   10.30 

November 2021 
 

7 Alle Helgens Dag  
17.00 

Roelygtegudstjeneste 
 

14 24. s.e. Trinitatis 10.30   

21 Sidste søndag i 

Kirkeåret 
 

11.00 
Susanne J. Thisted 

 

28 1. s. i Advent   10.30 

December 2021 
 

5 2. s. i Advent 14.00 
Adventsfest 

  

12 3. s. i Advent  19.00 
Susanne J. Thisted 

 

19 4. s. i Advent   16.00 
Adventskrans 

 

Kirkebil: Kørsel til og fra gudstjenester aftales med Erik Nielsen – Telefon 4243 5388  


