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DEN, DER PLANTER, OG DEN, 

DER VANDER, ER ÉT, OG ENHVER 

SKAL FÅ LØN EFTER SIT ARBEJDE. 

PAULUS’ FØRSTE BREV TIL KORINTHERNE 

Kapitel 3 vers 8 
 
Ændringer kan forekomme. Kontroller venligst info på kirkens hjemmeside. 

 
Side 2 
 

JUNIORKONFIRMANDER 
Vi tilbyder denne undervisning til 3.klasse elever. 
Nyt hold begynder 7. marts til 25. maj 2023. 
Vi mødes tirsdage fra kl. 14:30 til 16:00. 
Tilmelding til: 25309327 eller på dsb@sctjohannes.dk 
Kirke- og kultur medarbejder Dorte Søltoft Bach 

 
ALPHAKURSUS 
Begynder 8. marts. 
Sidste tilmelding 3. marts til Scot Christensen på tlf. 
24664430 / mail: sac@km.dk 
Se hjemmesiden eller forrige kirkeblad for yderligere info. 
Scot A. Christensen 

 

KONFIRMATIONER 
Vi glæder os! 
Tre hold konfirmeres i år. 
Unge fra Helios konfirmeres 
 22. april kl. 11:00 
 v. Scot A. Christensen 
Unge fra Vestervangskolen 
 30. april v. Lennart B. Jessen 
 kl. 9:00 7A 
 kl. 11:00 7B 
 

ÆLDREGUDSTJENESTE 
Tirsdag den 28. marts kl. 14:00 inviteres der til gudstjeneste i Sct. Johannes Kirke. Efterfølgende er der gratis 
kaffebord i Café Johannes, som denne dag markerer 16-års fødselsdag. Det er muligt at benytte taxa / 
kirkebil med bestilling dagen forinden. Hjemkørsel bestilles på dagen hos kirketjener ved ankomst til kirken. 
Alle er meget velkomne! 
 

KIRKEBLADET 



Blad nummer 100. Mar. - Maj 2023. 
Indsendelsesfrist til næste blad er 1. maj. 
Redaktion: 
Scot A. Christensen 
Lennart B. Jessen 
 

MESSY CHURCH - NÆSTE GANG 25. MAJ. 
16:30 - Drop-In - kaffe, te, spil. 
17:00 - Aktiviteter. 
17:30 - Ind i kirken. 
18:00 - Pizza. 
19:00 - Slut. 
Pris for dem over 18 = 25,- kr. 
Vi kan ikke beskrive, hvordan det er at være her. 
Du bliver nødt til at prøve det! Kom! 
Lennart B. Jessen 
 

BESØGSTJENESTEN 
Sct. Johannes Kirkes besøgstjeneste formidler kontakt for at fremme fællesskab i mødet mellem 
mennesker. Hvis du mangler besøg eller har tid til at tage på besøg som besøgsven, må du gerne rette 
henvendelse til Kirke- og Kulturmedarbejder Tove Jessen Tlf. 40 35 65 53 
Onsdag den 10. maj tager Besøgstjenesten på udflugt :) Vi mødes kl. 13:00 på Biblioteket Østergade 8, 
Herning. Her vil Bibliotekar Lone Juul Pedersen give os introduktion og rundvisning. Efterfølgende hygge 
med kaffe i Caféen. Der er tilmelding til Tove Jessen Tlf. 40 35 65 53 senest den 27. april. 
 
Side 3 
 

JOHANNESAFTEN D. 20. APRIL KL. 19:00 

Vi får besøg af Sara Dahlmann fra Århus. Hun vil taler over emnet: ”Åndelige stier”. 
Sara fortæller: ”Hvorfor opsøger mange mennesker pilgrimsvandring og retræte? 
Hvorfor er det intellektuelle meget vigtigt for nogen, mens andre finder at troen bedst udtrykkes i 
fællesskabet eller i at gøre noget aktivt. Andre oplever at stilhed og bøn eller kunst og musik er 
uundværligt i livet og gudsforholdet. 
I dette foredrag vil vi reflektere over de forskellige ’åndelige stier’, vi har som mennesker. Hvordan det 
eventuelt kan ændre sig over tid, og den udfordring og rigdom det er for moderne mennesker at være en 
del af et gudstjenestefællesskab.   
Deltagerne vil blive inddraget i korte refleksioner, og det er muligt at indlægge praksisøvelser og meditativ 
andagt efter ønske” 
Velkommen til en spændende aften. 
Menighedsarbejdet 

 
INSPIRATIONSAFTEN 

“Nærværets betydning 
i mødet mellem mennesket”. 
Ord betyder noget, det ved vi. Derfor gør vi os umage med det vi skal sige, når vi møder mennesker, som 
har det svært af den ene eller anden grund. Og glemmer måske det vigtigste i dette møde; nemlig 
nærværet. Nærvær er at give den anden den fulde opmærksomhed, så denne oplever sig set og hørt og 
taget alvorligt. Hvordan kan vi etablere dette nærvær i samtalen og mødet? Hvad er det, nærværet kan 
gøre for os? Dette og meget andet vil forstander Torill Kristensen, Møltrup Optagelseshjem komme omkring 
i foredraget. 



Det sker Tirsdag den 21. marts kl. 19:00, Baunekirken, Østerbyvej 10, Tjørring. 
Der er tilmelding senest 14. marts til Annelise Nyholm Nielsen. Tlf. 30 25 89 24 eller på 
annelise@nyholm-nielsen.dk 
Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste er medarrangør. Pris: 30,- kr. Alle er velkomne! 
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KALENDER 
Torsdag  2. mar. kl. 19:00 Årsmøde i Menighedsarbejdet i Vestfløjen. (se forrige kirkeblad side 

3). 
Tirsdag 7. mar. kl. 14:30 Juniorkonfirmander begynder - (Se side 2). 
Onsdag 8. mar. kl. 18:30 ALPHA kursus begynder - (Se side 2). 
Torsdag 9. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen. 
Lørdag 11. mar. kl. 9:30 ALPHA Danmark Netværksdag - (Se program side 6). 
Torsdag 16. mar. kl. 19:00 Johannesaften - Fællesskab, sang, oplæg og refleksion. Studiegr. 2.  
Lørdag 18. mar. kl. 9:00 Johanneslørdag - Fordybelse om sammenhæng i Det Nye 

Testamentes 27 bøger v. Scot A. Christensen. 
Tirsdag 21. mar. kl. 19:00 Besøgstjenestens Inspirationsaften - (Se program side 3). 
Torsdag 23. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen. 
Tirsdag 28. mar. kl. 14:00 Ældregudstjeneste m. kaffebord i Café Johannes - (Se side 2). 
 
Torsdag 6. apr. kl. 19:00 Skærtorsdag aften arrangement - (Se omtale side 4). 
Torsdag 13. apr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen. 
Torsdag 20. apr. kl. 19:00 Johannesaften - Foredrag - ”Åndelige stier” 
    v. Sara Dahlmann, Aarhus Valgmenighed. (Se side 3). 
Torsdag 27. apr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen. 
 
Torsdag 4. maj kl. 19:00 Johannesaften - Fordybelse - Filmaften m. drøftelse. 
Onsdag 10. maj kl. 13:00 Besøgstjenestens Inspirationseftermiddag - (Se omtale side 2). 

Torsdag Torsdag 25. maj kl. 16:30 Messy Church - Et familiearrangement - (Se side 2). 
 

LÅN EN BOG 
I nogle år har kirken haft en bogreol i den østlige del af Sydfløjen. Der står bøger, som er givet af 

forskellige i menigheden. De kan frit lånes, og man er også velkommen til at bringe en ny kristen bog til 

reolen. Man skal blot aflevere på kontoret i kirkens åbningstid. 

Der er ikke sat lånetid på bøgerne. Vi regner med, at man sætter en læst bog retur, når man er færdig 

med den. 
Menighedsrådet 

 

SKÆRTORSDAG AFTEN I KIRKEN 
Gudstjeneste kl. 19:00 

Vi har igen planlagt den traditionelle skærtorsdag aften i kirken. Påske er, hvis ikke den største, så en af 

de største højtider vi har i kirken og i vort land. Skærtorsdag er den dag i kirkeåret, hvor vi og Gud bliver 

”sammenspiste”. Det kunne lyde som en flok sure gamle mænd, der er blevet alt for selvfede, og derfor 

sidder og udtænker en ”sammenspist” plan for deres lille klub - men, det er nu ikke meningen med det 

ord. At være sammenspist skærtorsdag er lige hvad det siger. Gud indstifter nadveren som stedet, hvor 

han går ind i menneskeheden, for at gøre os til ét med sig. Vi indtager brødet og vinen, idet vi tror, vi 

får del i Guds gode gerning i sin Søns død og opstandelse for os. Kom og vær med! 
Lennart B. Jessen 
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GUDSTJENESTE KALENDER 
Herunder er der kolonner med dato, helligdag, tid & præst, Indsamling og øvrig information. 

5. mar. 2. søn. i fasten 10:00 SAC Indremission  

12. mar. 3. søn. i fasten 10:00  SAC DBI  

19. mar. Midfaste 10:00 SAC 
Kirkens 
missionsproj. 

Prædikant Niels 
H.Lyngbye 

26. mar. 
Mariæ 
bebudelsesdag 

10:00 LBJ 
Folkek. 
Søndagsskole 

 

26. mar.  14:00  LBJ 
Folkek. 
Søndagsskole 

Frimesse 

28. mar.  14:00 LBJ  Ældregudstjeneste 

29. mar.  16:30 SAC  Fyraftensgudstjeneste 
2. apr. Palmesøndag 10:00  LBJ SAT7  

6. apr. Skærtorsdag 19:00 SAC+LBJ 
Kirkens 
missionsproj. 

 

7. apr. Langfredag 10:00 LBJ   

9. apr. Påskedag 10:00 SAC Menighedsarbejdet Gospelkor medvirker 
10. apr. 2.påskedag 10:00 LBJ Åbne Døre  

16. apr. 1. søn. efter påske 10:00  SAC MAF  

23. apr. 2. søn. efter påske 10:00 SAC Dansk Eur. Mission  

23. apr.  14:00  SAC Dansk Eur. Mission Frimesse 

30. par. 3. søn. efter påske 9:00+11:00 LBJ  Konfirmation 
3. maj  16:30 SAC  Fyraftensgudstjeneste 

5. maj Bededag 10:00 SAC Åben Døre  

7. maj 4. søn. efter påske 10:00  SAC Alpha Danmark  

14. maj 5. søn. efter påske 10:00  LBJ DBI  

18. maj Kristihimmelfartsdag 10:00 LBJ Menighedsfakultetet  

21. maj 6. søn. efter påske 10:00 LBJ Menighedsarbejdet  

25. maj  16:30  LBJ 
Folkek. 
Søndagsskole 

Messy Church 

28. maj Pinsedag 10:00 LBJ 
Kirkens 
missionsproj. 

 

29. maj 2.pinsedag 10:00 SAC SAT7  

31. maj  16:30 SAC  Fyraftensgudstjeneste 
4. juni Trinitatis 10:00  SAC MAF  

 

Kontakter 
SCT. JOHANNES KIRKE, FREDHØJ ALLÉ 2, 7400 HERNING 
Kirken er åben tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10:00 til 15:00 og ved gudstjenester. 
Kirkerummet åbnes efter aftale med en af vore kirketjenere. 
Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning, Tlf. 97122338. 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 9:00 til 13:00 - Torsdag tillige kl. 15:00 til 17:00 
Sognepræst: 
 Lennart B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 97214483, lbj@km.dk - Træffes efter aftale (fri mandag) 
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, tlf. 97214293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (fri fredag) 
Organist: 



 Henrik Tjagvad Madsen, tlf. 61654355, htm@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag) 
Kirketjener: 
 Birgitte Tolstrup, tlf. 24782995, bt@sctjohannes.dk 
Kirke- og Kulturmedarbejder: 
 Tove B. Jessen, tlf. 40356553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri mandag) 
 Dorte S. Bach, tlf. 25309327, dsb@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (fri fredag)  
 
Taxa / Kirkebil til gudstjeneste / Johannesaften: Al transport bestilles gratis dagen før senest kl. 20:00 hos 
Herning Taxa, tlf. 97120777. Oplys navn, adresse, telefon, ankomsttid og, om der evt. er hjælpemiddel / 
ledsager. Returkørsel fra kirken til hjemmet bestilles af kirketjeneren. 
Taxa for børn til børneklubben ”Spætten” aftales med Tove Jessen. 
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ALPHA DANMARK NETVÆRKSDAG 
Lørdag d. 11. marts inviterer ALPHA Danmark til en spændende inspirationsdag i Sct. Johannes. 
Omdrejningspunktet er ALPHA kurserne, men der vil også være et enkelt oplæg omkring ”parkursus” eller 
”7-dates”, som nogle kender kurset som. 
Kurset er for alle interesserede. 
Pris: 100,- kr. inkl. forplejning 
Tilmelding: senest den 1. marts til landsleder for ALPHA Danmark Gitte Thomsen på mail: 
gmt@alphadanmark.dk 

Scot Christensen 

TID PROGRAM  MEDVIRKENDE 

9:30 Formiddagskaffe og rundstykker 
10:00 Opstart og lovsang Gitte Møller Thomsen, Daniel Aaen,  
  Johan Mikkelsen 
10:20 Hvad er Alpha? Jonas Serner-Pedersen 
10:40 Hvad er Parkursus? Kristian Andersen 
11:00 Kaffepause 
11:20 Hvordan kommer folk til tro? Gitte Møller Thomsen 
11:40 Refleksion Gitte Møller Thomsen 
12:00 Frokost 
12:40 Lovsang Daniel Aaen, Johan Mikkelsen 
13:00 Hvordan holder vi Alpha i en folkekirke? Scot Alastair Christensen 
13:15 Hvordan tiltrækker og fastholder vi unge Jesper Bech Myhre 
 før, under og efter Alpha? 
 Oplæg og interview med Alpha gæst. 
13:30 Kaffepause 
13:45 Hvordan skaber vi sammenhæng mellem Niels Hankelbjerg Mortensen 
 Alpha og kirkens øvrige tilbud? 
 Oplæg og interview med Alpha gæst. 
14:00 Afsluttende refleksion og bøn Gitte Møller Thomsen 
14:30 Tak for i dag! Gitte Møller Thomsen 
 

GOSPELGUDSTJENESTE 
Påskedag søndag den 9. april kl. 10:00. 
Påskedag er kirkens allerstørste festdag, og igen i år vil Sct. Johannes Kirkes Gospelkor, Good Time, 
medvirke ved højmessen. Kom og vær med til en festlig gudstjeneste med masser af liv, glæde og 
gospelsange, hvor vi vil fejre påskens mirakel i både ærbødighed og jubel. 



Henrik Tjagvad Madsen 
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AUTOMATISK 
Af sig selv. Det er, hvad dette ord betyder. Egentlig burde det kendetegne denne del af året, hvor alting 
gror. Men vi ved alt for godt, at hvis ikke regn og sol og en tilpas mængde gødning bliver planterne til del i 
vækstperioden, bliver der meget mindre ud af dem, end vi ellers kunne have forventet. Og hvis regnen 
snyder os - vander vi. Solen, varmen og lysets virkning har vi endnu ikke lært at give som tilskud - men det 
skal nok komme! 
Jesus sammenligner Guds rige med kornet på marken, og siger at sæden spirer og bliver høj uden at bonden 
ved hvordan. »Af sig selv giver jorden frugt. . .« føjer han til. Der er en »kvalitet« i jorden og i kornet, som 
gør, at kornet spirer, når det får de rette vækstbetingelser. Ingen, nok så dygtig landmand, kan trække 
kornet op af jorden i bedste kvalitet. 
Guds rige vokser sin vækst efter ganske bestemte regler. Vi kan finde på smarte tilskud af PR, nye 
arbejdsformer, nye måder at sige tingene på. Vi kan anvende psykologi, pædagogik, planlægning og 
organisering. Men vi kan ikke gøre andet, end hjælpe det på vej, som Gud i sin nåde og ved sin Helligånd 
selv lader spire frem. 
Vi skal ikke lade os afskrække af nye ydre former - heller ikke stå tilbage for igen at tage de gamle, kendte 
former i brug. Vi skal ikke være bange for, at sige tingene anderledes end vi plejer - men heller ikke tømme 
det gamle indhold ud ved nye former eller omformuleringer. Ind i en åndelig kold og død tid sendte Gud 
profeten Jeremias med sit budskab til sit folk i Israel. Den vej Gud anviste dem, var denne: »Stå ved vejene 
og se efter, spørg efter de gamle stier, hvor vejen er til alt godt, og gå på den; så skal I finde hvile for jeres 
sjæle.« Men de svarede: »Det vil vi ikke.« 
Der sker så meget i vor tid, at det kan se ud, som om kirken - og evangeliet er blevet forældet; men det skal 
nok vise sig, at er der noget, der bliver stående, er det »det gamle evangelium« - om synd og nåde, om 
frelse og fortabelse. 
Derfor, lad os se til, at »det gamle evangelium« får fornyet plads blandt os. Paulus siger i Kolossenserbrevet 
kap. 3, vers 16: »Lad Kristi ord i rigt mål bo hos jer.« Denne opfordring vil vi give hinanden - også foran og i 
en forårstid - måske særligt her. For vel vokser kornet af sig selv, som Guds rige; men vækstbetingelserne 
må være i orden. 
Niels Henrik Lyngbye 

 

BØRNE OG JUNIOR EFTERMIDDAG I KIRKEN 
SPÆTTEN 

Børneklub * 4 - 8 år 

Torsdag kl. 14:30 - 16:00 
Kontakt: Tove – 40356553 
 
DROP-IN 

Juniorklub * 9 - 13 år 

Torsdag kl. 14:30 - 15:30 
Kontakt: Dorte – 25309327 
 

GOSPEL KIDS 

Børnekor * 7 - 14 år 

Torsdag kl. 15:30 - 16:30 
Kontakt: Dorte – 25309327 
 
BAGSIDEN 



 

LETVUNDET RIGDOM SVINDER IND MEN DEN DER SAMLER MED SINE 

HÆNDER ØGER VELSTANDEN. 

Ordsprogenes Bog, kapitel 13 vers 11 
 


