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Der vil være en lille forfriskning til 
børnene, når de kommer til 
konfirmandstuen (lige over for kirken), så 
de er klar til en god tid sammen. 

Undervisningen tager udgangspunkt i 
børnenes egne erfaringer og spørgsmål 
og giver dem derfra kendskab til kirke og 
kristendom. Vi vil ofte være i kirken, da 
rummet åbner op for gode og nysgerrige 
spørgsmål, f.eks. ved at kikke på 
døbefonten og billedet på alteret. Vi skal 
selvfølgeligt også synge, lege og være 
kreative. 

Vi vil høre bibelhistorier om den 
barmhjertige samaritaner, lede efter det 
fortabte får og høre om Jesus fødsel, død 
og opstandelse, og dermed få kendskab 
til, hvorfor vi fejrer jul, påske og pinse.
Man behøver ikke at være døbt for at 
være med.

Tilmelding sker ved at skrive eller ringe 
til:
præst Charlotte Quiring
tlf. 51233830
mail chq@km.dk 

På grund af Covid-19 er konfirmation i 
Gesten Kirke i år udsat.

Konfirmation vil i stedet for søndag, 
den 2. maj 2021 finde sted søndag, 
den 29. august 2021.

  

 

mailto:chq@km.dk


APRIL – MAJ – JUNU 2021 WWW.SOGN.DK/GESTEN/

KALENDER

APRIL 2021
Skærtorsdag d. 1. april kl. 17.00 
Gudstjeneste
Langfredag d. 2. april kl. 10.00
Nadvergudstjeneste 
Påske d. 4. april kl. 10.00 
Gudstjeneste med Mathias Malmvig på 
tværfløjte 
2. Påskedag d. 5. april kl.  10.00 
Gudstjeneste fælles med Veerst og 
Bække i Gesten
Søndag d. 11. april kl. 14.00
Gudstjeneste ved Mira Bang Pedersen 
Søndag d. 18. april kl. 10.15
Gudstjeneste
Søndag d. 25. april kl. 10.15
Gudstjeneste
Bededagsaften d. 29. april kl. 19.00
Gudstjeneste

MAJ 2021
Søndag d. 2. maj kl. 10.00 
Gudstjeneste
Søndag d. 9. maj kl. 10.00
Gudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag d. 13. maj kl. 
10.00
Gudstjeneste 
Søndag d. 16. maj kl. 10.15
Gudstjeneste
Pinse d. 23. maj kl. 10.00
Gudstjeneste juniorkonfirmander 
deltager *
2. Pinsedag d. 24. maj kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste Gamstvej 34
Søndag d. 30. maj kl. 10.00
Gudstjeneste

JUNI 2021
Søndag d. 6. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
Søndag d. 13. juni kl. 10.15
Gudstjeneste
Søndag d. 20. juni kl. 14.00
Gudstjeneste ved Mira Bang Pedersen
Søndag d. 27. juni kl. 10.00
Gudstjeneste

* Se omtale

Aktuelle tider for gudstjenester og 
arrangementer kan ses på 
www.sogn.dk/gesten

Når der ingen gudstjeneste er i Gesten 
henvises der til Veerst og Bække kirker.
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