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Långelanda kyrka nuvarande kyrka in-
vigdes 20 september 1854. Men redan 
1388 byggdes en kyrka på den här platsen. 

Man valde att behålla tornet från den gamla 
kyrkan, men det målades vitt. Kyrkan är en 
typisk representant för nyklassicistisk land-
skyrkoarkitektur.

Interiören har också nyklassicistiska drag, 
men är mer präglad av moderniseringar.  
Restaureringar har gjorts 1909 och 1945.

Altare
Altaret är sammanbyggt med altaruppsatsen, 
som är av trä. Den har målad och förgylld  

dekor i relief. I mitten står ett högt kors med  
törnekrans. Vissa delar kommer antagligen från 
den gamla kyrkan. 

Altartavlan är från 1852. I mittfältet finns det 
allseende ögat och på sidorna symboler för natt-
varden. Altarbordet och altarringen är från 1852. 

Predikstol
Predikstolen är i barock och kommer från den 
gamla kyrkan. Den är från år 1638. På korgens 
fyra fält återfinns de fyra evangelisterna.

Orgel
Orgeln med fasad gjordes år 1900, 
men orgelverket byggdes om på 
1920-, 1940- och 1960-talet. Det 
nuvarande orgelverk tillverkades 1997 
av Hammarberg, som lät återanvända 
en del äldre pipor.



Dopfunt
Dopfunten är gjord i trä och är från 1929. Den är 
tillverkad och skänkt av kyrkvärden Sander  
Johansson. Dopfatet är från 1600-talet och i 
mässing. I botten är Maria Bebådelse avbildad. 

Votivskepp
Kyrkan votivskepp skänktes 
1974 av Oskar Tisells barn till 
hundraårsminnet av faderns födelse.

Dopträd
Varje barn, som döps i församlingen får en egen gyllene 
dopduva med sitt namn på. Duvan symboliserar Guds goda 
Ande, som skänks åt varje människa, som döps i Jesu namn. 
Vid årets slut inbjuds alla barn, som har döpts under året, till 
en särskild gudstjänst, då man får hämta sin dopduva.

Kyrkogård
Långelanda kyrkogård har växt allt eftersom behovet har utökats. Den äldsta 
kyrkogården ligger på kullen runt kyrkan. När den nya större kyrkan byggdes 
hamnade en del gravar strax intill eller under kyrkobyggnaden.

Nya delar av kyrkogården har anlags 1868, 1923, 1943 och 1980. Det finns 
även en mindre minneslund.
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Följ oss på 
sociala medier.

0304 - 26 400
www.svenskakyrkan.se/orust

Ladda ner ”Kyrkan” - för barn
En app för barn i förskoleåldern. 
Här kan du besöka en kyrka och 
göra olika saker. I appen finns 
också tre korta filmer. 

Ladda ner Kyrkguiden
I appen hittar du information om 
kyrkobyggnaderna och vad som 
händer i kyrkan. Här finner du även 
pilgrimskartan över Orust. 


