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Stolaen skal bruges om sommeren,
altså Trinitatis-tiden, hvor kirkefarven
er grøn. Samtidigt er det den tid, hvor
evangelieteksterne i gudstjenesten
handler om menneskernes liv. Derfor
gik tankerne hen til et livstræ som
motiv. Anna-Sofie beskrev for Hanne,
at hun gerne vil have et træ, hvor
rødderne er solid plantet i jorden, og
den øverste gren danner et kors.
Med det samme opstod et billede for
Hannes indre øjne – motivet, som nu
kan ses på stolaen.
Hanne valgte silke som materiale,
selvom det er svært at arbejde med –
men resultatet er besværet værd.
Hun fandt mange forskellige grønne
nuancer, som hun i samråd med
Anna-Sofie omdannede til selve
stolaen og træets forskellige blade.
Bag om, på det stykke af stolaen,
som ligger på præstens ryg, har
Hanne appliceret Gesten Kirke –
med mange fine detaljer. Læg f.eks.
mærke til vinduespartiet mellem tårn
og skib, som Hanne har syet et
stykke gennemsigtig plastik hen over,
så det giver genskær, lige som de
rigtige vinduer gør.
Livstræet som motiv har mange
forbindelser og trækker på mange
associationer. Begrebet livstræ
stammer fra Det Gamle Testamente,
hvor der i anden skabelsesberetning
står (1. Mose 2,9): ”Gud Herren lod
alle slags træer, der var dejlige at se
på og gode at spise af, vokse frem af
jorden, også livets træ midt i haven
og træet til kundskab om godt og
ondt.” Dette billede af livets træ
bruger Grundtvig i adventssalmen
”Vær velkommen, Herrens år” (nr. 74
i den Danske Salmebog), hvor det i
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ESBJERGEVANGELIET I GESTEN

KALENDER
OKTOBER 2020
Søndag d. 4. oktober kl. 10.00
Gudstjeneste
Søndag d. 11. oktober kl. 10.15
Gudstjeneste *
Søndag d. 18. oktober kl. 10.15
Gudstjeneste med fernisering *
Søndag d. 25. oktober kl. 10.00
BUSK-gudstjeneste *

NOVEMBER 2020
Søndag d. 1. november kl. 17.00
Allehelgensgudstjeneste *
Søndag d. 8. november kl. 10.15
Gudstjeneste
Søndag d. 15. november kl. 10.15
Gudstjeneste
Søndag d. 22. november kl. 10.00
Gudstjeneste
Søndag d. 29. november kl. 14.00
1. Advent - gudstjeneste ved Peter Viuff

SPIRER I GUDS HAVE

ALLEHELGEN

DECEMBER 2020
Søndag d. 6. december kl. 10.15
2. Advent - gudstjeneste
Søndag d. 13. december kl. 10.00
3. Advent og Lucia - gudstjeneste
Søndag d. 20. december kl. 10.00
4. Advent - gudstjeneste
Torsdag d. 24. december kl. 11.00
Juleaften for børn
Torsdag d. 24. december kl. 12.30
Juleaftensgudstjeneste
Torsdag d. 24. december kl. 14.00
Juleaftensgudstjeneste
Torsdag d. 24. december kl. 15.30
Juleaftensgudstjeneste
Fredag d. 25. december kl. 10.00
1. Juledag - gudstjeneste
Lørdag d. 26. december
2. Juledag - ingen
Søndag d. 27. december
Ingen
Torsdag d. 31. december kl. 14.00
Nytårsaftengudstjeneste
* 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.

