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Efter rundturen på kirkegården var det tid 
til en kop kaffe i tårnrummet og kirken, 
hvorefter den tidligere menighedsråds-
formand fortalte om det omfattende 
arbejde i 2014 med tårnbyggeri, nyt 
varmeanlæg i kirken og isolering af 
kirkeloftet, og hvad der gik forud og 
baggrunden herfor.

Alt i alt en vellykket aften, som vi håber, 
at deltagerne fik noget med hjem fra og 
måske kan huske, næste gang de kom-
mer på kirkegården og aflægger den et 
besøg.

Kig endelig ind – der er altid noget for 
øjet at se – eller nyd stilheden. 

  

Vi har modtaget en gave til forskøn-
nelse af kirkegården – en gave som vi 
er meget glade for.

Gaven er en bænk, som er blevet pla-
ceret i afdelingen mod øst ved græs-
plænen.

Vi takker giveren, der ønsker at være 
anonym, for den smukke gave, og 
opfordrer kirkegårdens besøgende til 
at lægge vejen forbi vores nye bænk 
og nyde en stille stund på den.
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KALENDER

I sommerferieperioden (uge 26-31) 
holdes gudstjenester sammen med 
Bække-Veerst-pastorat. Dvs. at der 
skiftevis er gudstjeneste enten i Gesten 
eller Bække/Veerst.

JULI 2022
Søndag d. 3. juli kl. 10.30 
Gudstjeneste 
Søndag d. 10. juli 
Ingen
Søndag d. 17. juli kl. 10.30 
Gudstjeneste  
Søndag d. 24. juli  
Ingen
Søndag d. 31. juli kl.  10.30 
Gudstjeneste 

AUGUST 2022
Søndag d. 7. august 
Ingen
Søndag d. 14. august kl. 10.30
Gudstjeneste 
Søndag d. 21. august kl. 10.30
Gudstjeneste
Søndag d. 28. august kl. 10.30
Gudstjeneste

SEPTEMBER 2022
Søndag d. 4. september 
Tidspunkt endnu ikke fastlagt
Søndag d. 11. september
Tidspunkt endnu ikke fastlagt
Søndag d. 18. september 
Tidspunkt endnu ikke fastlagt
Søndag d. 25. september 
Tidspunkt endnu ikke fastlagt
Søndag d. 25. september kl. 16.00
Koncert * 

* Se omtale

I sognepræstens ferie passes embedet 
af Mira Bang Pedersen, Bække. Hun 
kan træffes på tlf.: 7538 9377 eller mail: 
mira@km.dk

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

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

KONCERT – PUTTO OG PRESTO

SOMMERSANGAFTEN
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