
APRIL – MAJ - JUNI 2022 WWW.SOGN.DK/GESTEN/

KYNDELMISSE         
 

SPAGHETTIGUDST.

Følg os på 

* Facebook: Gesten Kirke 
* sogn.dk/gesten
* lokalrådets hjemmeside
* Min Landsby-app/
                    Aktivitetskalenderen

eller ring til præsten på 5123 3830.

                
       
 

Det endelige program ligger på 
nuværende tidspunkt endnu ikke helt 
fast, men sæt kryds i kalenderen til 
en spændende aften, hvor vi for-
håbentlig vil blive klogere på den 
lokale historie omkring vores kirke og 
kirkegård.

Allerede nu kan man tilmelde sit barn 
til konfirmation i 2023 og konfirmand-
undervisning fra september af. 

Tilmeldingen skal ske enten 
elektronisk med NemID via 
folkekirken.dk, Livets begivenheder, 
Konfirmation og Konfirmations-
tilmelding eller ved henvendelse til 
præsten på tlf. 51233830 eller mail 
chq@km.dk. Husk ikke at sende 
personfølsomme oplysninger i en 
almindelig mail! 

Hvis begge forældre er forældremyn-
dighedsindehaver, skal begge give 
lov til, at barnet skal konfirmeres.

KONFIRMATION 2023

Under konfirmationen er der vagt i 
våbenhuset, hvor telegrammer, roser 
og små gaver kan afleveres. Vi 
opfordrer alle i Gesten til at hejse 
flaget og markere de unges festdag 
på den måde!

FIND INFO

sommersange - både nye og gamle.
Vi synger bl.a. fra Højskolesangbo-
gen både den nye og den forrige.

Kom og vær med og bliv glad i 
sindet, og kom også med dine egne 
sangønsker. 

Der vil være kaffe/the til at smøre 
halsen. Det er helt gratis og kræver 
ingen tilmelding.

Vel mødt.

Vibeke Haarby, kirkesanger

mailto:chq@km.dk


APRIL – MAJ - JUNI 2022 WWW.SOGN.DK/GESTEN/

KALENDER

APRIL 2022
Søndag d. 3. april kl. 9.30
Gudstjeneste 
Palmesøndag d. 10. april kl. 11.00 
Gudstjeneste 
Skærtorsdag d. 14. april kl. 9.30
Gudstjeneste  
Langfredag d. 15. april kl. 10.00
Gudstjeneste 
Påskedag d. 17. april kl. 10.00 
Gudstjeneste 
2. Påskedag d. 18. april kl. 10.00
Gudstjeneste 
Søndag d. 24. april kl. 9.30
Gudstjeneste
  
MAJ 2022
Søndag d. 1. maj kl. 10.00
Konfirmation * 
Tirsdag d. 3. maj kl. 19.00
Kirkegårdsvandring *
Søndag d. 8. maj kl. 9.00
Gudstjeneste
Store Bededag d. 13. maj kl. 10.00
Ingen
Søndag d. 15. maj kl. 10.00
Gudstjeneste
Tirsdag d. 17. maj kl. 19.00
Syng sommeren ind *
Søndag d. 22. maj kl. 10.15
Gudstjeneste 
Kr. Himmelfart d. 26. maj 
Ingen
Søndag d. 29. maj kl. 10.00
Gudstjeneste

JUNI 2022
Pinsedag d. 5. juni kl. 10.00
Gudstjeneste
2. Pinsedag d. 6. juni 
Fælles gudstjeneste
Søndag d. 12. juni kl. 9.30
Gudstjeneste
Søndag d. 19. juni kl. 9.00
Gudstjeneste
Søndag d. 26. juni kl. 10.00
Gudstjeneste

* Se omtale

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

Der kan forekomme ændringer. 
Følg os derfor os på sogn.dk/Gesten,
Facebook: Gesten Kirke eller Min 
Landsby-app/Aktivitetskalenderen

 
  FREMTIDENS KIRKE I GESTEN
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