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PÅ UTFLYKT

ATT GÖRA
l Bada i Storlungen.
l Vandra till Hållsjön.
l Hyra roddbåt.
l Spela äventyrsgolf.
l Besök den vackra kyrkan.
HEMBYGSGÅRDEN ÖPPEN
l Hembygdsgården Berget har öppet
med loppis, servering och guidning
alla söndagar i juli samt 2/8. Här
finns fina samlingar att se.
l HEMBYGSFESTEN 8/8.
Traditionell hembygdsfest på
Berget i Lungsund klockan 14.
Servering, lotterier, hästskokastning
underhållning.
l KYRKAN HÅLLER ÖPPET
måndag till fredag kl 8-16. Särskilda
tider gäller vecka 28, se spalten till
höger.
l KLASSISK AFTON
5 juli
Klassisk afton med operasångerskan
Madeleine Jostedt och Clas
Andersson piano. Solosånger ur
romansrepertoaren. Lungsunds
kyrka kl 18.00.

Kyrkan i Lungsund ligger vackert invid
vattnet.

l KULTURVECKAN vecka 28

i Lungsunds kyrka
Årets utställning i Lungsunds kyrka
handlar om DOP med koppling
till konfirmation. Det kommer att
visas dopklänningar, dopfotografier,
doppresenter m.m. Kyrkan är öppen
varje dag kl. 14.00-18.00 med
värdar som tar emot. Därefter olika
kvällsprogram kl 18.00
Måndag 6 juli Guidad visning av
utställningen.
Tisdag 7 juli Dopmusik, sånger och
instrumentalt, Clas Andersson m.fl.
Onsdag 8 juli ”Från musikal till visa”
Konsert med Sofia Pettersson och
Kerstin Ryhed Lundin. Inträde 100:Torsdag 9 juli Grillkväll. Medtag egen
mat att lägga på grillen. Med.arr.
Lungsunds-Utvecklings-Grupp
Fredag 10 juli
Konsert med Salongsorkestern
Furuviks kapell. De framför en
blandad repertoar från en svunnen
epok. Inträde 100:- Kaffeservering i
församlingshemmet.
Lördag 11 juli Orgelmusik vid
helgsmål, Elsie Schwab Hollsten och
Clas Andersson.
Söndag 12 juli
Allsång på Berget. Jan Olsson och Clas
Andersson. Kaffeservering.
Elsie Schwab Hollsten.

Äventyrsgolf är en spännade utmaning intill Lungsundets
hotell.

Hembygdsgården Berget har sommar-servering på söndagarna under juli och sommarfest den 9 augusti.



Lungsund bjuder på ett stycke vacker
natur med möjlighet till många aktiviteter. Här finns Lungsundets hotell
och konferens, camping och en fin
badplats med bryggor. Vid hotellet
ligger också äventyrsgolfen.
I Lungsund finns möjlighet att bo på
hotell, i stuga eller att campa. Hembygdsgården Berget ligger centralt i
byn och har söndagsservering under
juli. Den vackra kyrkan, som började
byggas i mitten av 1600-talet, är öppen för besök på tisdagar under hela
sommaren.

LUNGSUND

KONTAKT:
Lungsundet hotell 0550-702 77
Hembygdsföreningen:
Tel 072-74 701 46.

Från bryggan i Lungsundet går det utmärkt att hoppa långt...

