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Til i bliver gamle, er jeg den samme, 
til I bliver grå, bærer jeg på jer. 
Det har jeg gjort, og jeg vil stadig løfte jer, 
bære på jer og bringe jer i sikkerhed.” 
Esajas Bog, kapitel 46 vers 4 
 
Nyeste informationer kan findes på kirkens hjemmeside www.sctjohannes.dk 

 
Side 2 
 
BØRNEKLUBBEN SPÆTTEN 
Spætten er Sct. Johannes Kirkes børneklub for børn i alderen 4 - ca. 8 år. Vi ser frem til opstart efter 
sommerferie torsdag den 7. september kl. 14:30 - 16:00 i kirkens lokaler. Alle er meget velkomne. 
Se yderligere oplysninger om Spætten på hjemmesiden www.sctjohannes.dk og kontakt gerne 
Tove Jessen, tlf. 40356553, for yderligere information. 
 
GOSPEL KIDS 
Gospel Kids er i Sct. Johannes kirke torsdage fra kl. 15:30 - 16:30 for alle børn fra 7-13 år, der kan lide at 
synge. Gospel Kids er: Sang, Dans, Glæde, Venner, Gud. Vi begynder 7. september, og denne dag er vi 
inviteret til fødselsdagsfest i Spætten med kagemand og sang. 
Det er gratis at være med. Ring til Dorte, tlf. 25309327 eller Tjagvad tlf. 61654355, som gerne vil fortælle 
mere. Kom og vær med! Vi glæder os til at se lige netop dig. 
Dorte & Tjagvad 
 
ÅBNINGSTIDER / FERIER FOR CAFÈ JOHANNES 
Café Johannes holder sommerferie tirsdag den 27. juni + juli og august måned. Tirsdag den 5. september 
kl. 14:00 - 16:00 begynder vi igen. Takket være trofaste frivillige, inviterer Café Johannes til ugentlige 
samvær med kaffe og brød en stor del af året. Der lægges vægt på det hyggelige og uformelle samvær. Vi 
hører meddelelser fra kirken og slutter altid med fællessang. 
Alle er meget velkomne. 
Tove B. Jessen 
 
KIRKEBLADET Blad nummer 101. 
Juni - August 2023. Indsendelsesfrist til næste blad er 1. aug. Bladet findes på hjemmesiden med 
muligheder for blinde. Redaktion: Scot A. Christensen, Lennart B. Jessen. 
Forsidefoto: Juliane Liebermann 
 
DROP IN 
I Sct. Johannes har vi en junior klub, torsdag eftermiddag fra kl. 14.30-15.30, det er en drop in klub hvor 
man kan komme når man har fri fra skole. 
Klubben er for aldersgruppen 9 til 13-årige, vi snakker, får bibelhistorie, hygger, nyder en forfriskning og er 
kreative. Skulle det lyde som noget du kunne have lyst til, så er du velkommen til at dukke op og være med. 
For mere information kan du kontakte: 
kirke- og kulturmedarbejder Dorte Søltoft Bach, 



dsb@sctjohannes.dk mobil 25309327. 
 
MENIGHEDSLEJR 2023 
Sæt X i kalenderen den 15. og 16. september til lejren på Tårnborg. 
Program udkommer i august. I år planlægger vi at afholde lejren fra fredag og slutte lørdag aften. Udnyt 
denne fantastiske mulighed for at lære andre i kirken bedre at kende! Nærmere program følger senere. 
Menighedsarbejdet. 
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ET LANGTRUKKENT VAGTSKIFTE 
Som det kan læses et andet sted i bladet får Sct. Johannes kirke en ny kirketjener 1. juni; men det har vi 
haft et stykke tid. I et par måneder skal ”den gamle” nye og ”den nye” nye sammen dække 
den kirketjenerstilling, der blev ledig efter Ingolf Mørchs fratræden. Kurt Kleon Jeppesen har allerede 
gjort det siden 15. marts.  
Da Ingolf Mørch blev sygemeldt 1. maj sidste år, blev der en væsentlig mangel i vores stab. Ingolf 
gik op i sit arbejde, og hans alsidige og engagerede virke ved kirken forsvandt og blev savnet. Siden hans 
sygemelding har vi forsøgt at klare os med nødløsninger. Birgitte Tolstrup har gjort en stor indsats for at 
få det til at hænge sammen; og med diverse hjælp er det lykkedes. Det vil vi gerne sige en STOR TAK for. 
Der skal i denne sammenhæng også rettes en STOR TAK til Holger Larsen for villig og FRI-villig assistance 
med at få gudstjenester og kirkelige handlinger til at fungere. 
Men den 15. marts indtrådte der en ændring i situationen. Kurt Kleon Jeppesen tiltrådte som ny 
fuldtidsansat kirketjener – på midlertidig basis. Han er nemlig klar til at tage et præstejob, når det 
rette byder sig til. Med Kurt Kleon Jeppesens tiltræden er det blevet synligt, at der trods en stor 
indsats for at løse alle opgave dog alligevel havde ligget en del og ventet. Kurt Kleon Jeppesens 
midlertidige stilling hænger sammen med muligheden for fastansættelse af Jørgen Ødegaard i en 
100% stilling fra 1. august. Mere herom nederst på siden. 
Nu har Kurt Kleon Jeppesen fået det, han ventede på: en vikarstilling som præst. Som ansat halvtids 
fra 1. juni betyder det, at han kan blive ordineret og komme i gang med det, der skal blive hans fremtid. Vi 
vil gerne både takke og gratulere.  
Menighedsrådet v. Niels Henrik Lyngbye 
 
NY KIRKETJENER 
1. juni begynder et nyt kapitel i mit liv, da jeg fra den dag er ansat som kirketjener ved Sct. Johannes 
Kirke. I juni og juli på deltid, men fra 1. august på fuld tid. 
At arbejde i folkekirken er ikke nyt for mig, da jeg har arbejdet 12 år som graver og kirketjener i Thy 
og 12 år som kordegn her i Herning. Senest har jeg, sammen med min hustru Bente, været bedemand og 
haft begravelsesforretning her i Herning. 
Jeg kan rigtig godt lide at møde, hjælpe og servicere mennesker og har nydt stor glæde i mine tidligere 
jobs. 
Jeg er 62 år og er født og opvokset i Thy. Bente (som jeg har være gift med i 39 år) og jeg flyttede 
til Herning i 1996, da jeg blev ansat som kordegn ved Fredens Kirke. 
I min fritid holder jeg meget af at læse en god bog, samt at gå og cykle i naturen. Jeg glæder mig meget til 
at være en del af fællesskabet i Sct. Johannes Kirke, og ser frem til et godt samarbejde. 
Jørgen Ødegaard 
 
Side 4 
 

SCT. HANS AFTEN 

Fredag den 23. juni kl. 19.00. Vi mødes i gårdhaven ved Sct. Johannes Kirke. 

Det bliver en aften med: Bål (bålfade), Båltale v/ Anita Kofoed, Fællessang, Snobrød, Popkorn, 



kage, kaffe, sodavand. Det bliver en aften for alle aldre – så mød frisk frem. Da vi forventer at være 

udenfor hele aftenen, så medbring en stol eller et tæppe, du kan sidde på, og klæd dig på, så du kan 

holde varmen. Vel mødt! 

Menighedsarbejdet 
 

1. Måne og sol, 

vand, luft og vind 

og blomster og børn 

skabte vor Gud. 

Himmel og jord, 

alting er hans, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

2. Jesus, Guds søn, 

levede her 

og døde for os, 

lever i dag, 

ja, han er her, 

ja, han er her, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

3. Ånden, vor trøst, 

levende, varm 

og hellig og stærk, 

taler om Gud, 

bærer os frem 

dag efter dag. 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

Den Danske Salmebog nr. 13 

Tekst: Britt G. Hallqvist 1973. 

Holger Lissner 1978. 

 

KALENDER 
Torsdag 1. juni kl. 19:00 Johannesaften. Skabelse, Evolution, Fakta, Usikker viden, Tro. 
Tiden er positivt ladet for troende lige nu. v. Lennart Jessen. 
Torsdag 15. juni kl. 18:00 Frivilligfest. Tilmelding er nødvendig. (Se side 5) 
Fredag 23. juni kl. 19:00 Sct. Hans Aften. Johannes aften med bål, sang og musik. (Se side 2). 



Onsdag 28. juni kl. 9:00 Udflugt. Turen går omkring Ringkøbing fjord. (Se side 6). 
Torsdag 17. aug. kl. 19:00 Johannesaften. Vi går en tur og drøfter et emne v. Studiegruppe 2. 
 
OPSTART EFTER SOMMERFERIE 
Café Johannes begynder igen: Tirsdag 5. september kl. 14:00 - 16:00 
Børneklubben Spætten begynder igen: Torsdag 7. september kl. 14:30 - 16:00 
Børnekoret Gospel Kids begynder igen: Torsdag 7. september kl. 15:30 - 16:30 
Juniorklubben Drop In begynder igen: Torsdag 7. september kl. 14:30 - 15:30 
Parkursus 7 Dates begynder: Onsdag 13. september kl. 18:30 - 21:00 (Se side 7). 
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GUDSTJENESTE KALENDER 
Herunder er der kolonner med dato, helligdag, tid & præst, Indsamling og øvrig information. 
 

4. juni  Trinitatis  10:00 SAC  MAF  
11. juni  1. søn. eft. trinitatis  10:00 LBJ  Folkek. Søndagsskole  
18. juni  2. søn. eft. trinitatis  10:00 SAC  Alpha Danmark  
25. juni  3. søn. eft. trinitatis  10:00 LBJ  SAT7  
2. juli  4. søn. eft. 

trinitatis  
14:00 SAC  Menighedsarbejdet  Bemærk tidspunkt  

9. juli  5. søn. eft. trinitatis  10:00 SAC  DBI  
16. juli  6. søn. eft. 

trinitatis  
14:00 SAC  Dansk Eur. Mission  Bemærk tidspunkt  

Prædikant:  
Stig Christensen, 
Sønderborg  

23. juli  7. søn. eft. trinitatis  10:00 LBJ  Åbne Døre  
30. juli  8. søn. eft. 

trinitatis  
14:00 LBJ  Folkek. 

Søndagsskole  
Bemærk tidspunkt  

6. aug.  9. søn. eft. trinitatis  10:00 LBJ  Menighedsfakultetet  
13. aug.  10. søn. eft. trinitatis  10:00 SAC  Åbne Døre  
20. aug.  11. søn. eft. trinitatis  10:00 SAC  SAT7  
23. aug.  16:30 SAC  Fyraftensgudstjeneste  
27. aug  12. søn. eft. trinitatis  10:00 LBJ  MAF  
27. aug.  14:00 LBJ  MAF  Frimesse  
3. sept.  13. søn. eft. trinitatis  10:00 SAC  Dansk Eur. Mission  
LBJ: Lennart B. Jessen, SAC: Scot A. Christensen  
 

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 

mailto:bt@sctjohannes.dk


 Kurt Kleon Jeppesen, tlf. 20152995, kleonjeppesen@gmail.com 

 Jørgen Ødegaard, joe@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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UDFLUGT 
Menighedsrådets udflugt onsdag den 28. juni rundt om Ringkøbing Fjord. 
Afgang fra Sct. Johannes Kirke. 9:00. Første stop er Hostahaven ved Ringkøbing, hvor vi nyder vores 
medbragte formiddagskaffe. Efter at vi har nydt den smukke have, går turen til Sandslottet, hvor vi spiser 
middag. (drikkevarer for egen regning). 
Herefter går turen til Hvide Sande, hvor vi gør ophold på havnen. Fra Hvide Sande kører vi til Abelines 
gård som beses. Vi drikker vores eftermiddagskaffe her. Pris 250 kr. Tilmelding senest 
25. juni på kirkens kontor eller ved kirkekaffen. 
På menighedsrådets vegne - Knud Haaning Andersen 
 
HØRER DU KIRKENS KLOKKE? 
Da klokken blev hængt på sin plads i kirkens tårn, var der mange der fulgte med i begivenheden. 
På klokken er der indstøbt en tekst, som ses i salmen herunder fremhævet med rødt. Salmen er skrevet af 
N.F.S. Grundtvig i 1837 efter inspiration fra Bibelens Salme 118 vers 24-29. 
Klokken har altid været alene i tårnet, men Sct. Johannes Kirke har fået en søsterklokke til den 
der er i tårnet. En klokke der passer i klang, og som en dag ved lejlighed bliver anbragt i tårnet. 
Salme 403 i salmebogen: 
 
Denne er dagen, som Herren har gjort, 
VERS 2: 
 Frels da nu, Herre, giv lykke og held! Værket i dag er dit eget. 
Lad millioner dig takke i kvæld, for du dem har vederkvæget! 
Ja, lad dem prise med glæde Ånden, som taler og trøster frit, 
folket velsigner i navnet dit, viser, din fred er til stede! 
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7 DATES I SCT. JOHANNES KIRKE 
Investér i dit forhold! - Tag med på 7 DATES/PARKURSUS i efteråret 2023. 
Ligesom alt andet vigtigt i livet, skal der investeres tid og kræfter i at få et forhold til at fungere 
godt. På 7 DATES bliver I, som par inviteret med på 7 inspirerende dates, hvor I sammen med jeres 
partner kan sætte jeres forhold i fokus. 
Målet med 7 DATES er at skabe gode relationelle vaner, som kan hjælpe parrene med at vokse tættere 
sammen og hjælpe til at ægteskabet vokser hele livet igennem. Dette kursus er for alle par, ikke bare for 
dem, som har kæmpestore problemer, men også for jer, som gerne vil ruste jeres ægteskab til fremtiden. 
Om man har været sammen i 2 eller 60 år - de praktiske redskaber i kurset kan bruges af alle. 
Kurset består af 7 sessioner med følgende temaer: 
13/9: Opbyg et solidt fundament 

mailto:kleonjeppesen@gmail.com


20/9: Kunsten at kommunikere 
27/9: Konfliktløsning 
4/10: Tilgivelsens kraft 
11/10: Familiens indflydelse 
25/10: Et godt sexliv 
1/11: Kærlighed i praksis 
Hver aften starter med et måltid, hvor man kan slappe lidt af og tale med sin partner i romantiske 
omgivelser. Man sidder som par ved hvert sit bord og arbejder sammen. Under hver session er der 
indlagt pauser, hvor parrene får tid til at snakke om nogle af de emner, som er blevet bragt på 
banen i løbet af oplægget. Parrene sidder langt fra hinanden, og der bliver spillet baggrundsmusik, 
for at sikre, at ingen kan høre de andres samtaler. 
Parrenes privatliv respekteres, og der er ingen gruppediskussioner eller nogen forventning om, at man 
fortæller om sit indbyrdes forhold. 
NB! Vi ser talerne på storskærm, da det er ideparret bag kurset, Nicky og Shila Lee fra England, som 
underviser. De startede kurset ud fra deres egen menighed i 1996, og har siden kørt kurset 2-3 gange om 
året. Det er således to meget erfarne undervisere vi skal følge. I England kaldes kurset ”The Alpha Marriage 
Course”. Vi havde den store glæde at deltage ved én af de 7 aftener, da vi besøgte denne menighed i 
november 2016. Deraf vores lyst til at køre et lignende kursus i Herning. Kursets indhold er baseret på 
kristne principper og værdier og kan være en hjælp og udfordring for alle, uanset om man er tilknyttet en 
kirke eller ej. 
Praktiske informationer: 
Tid: kl. 18.30-21.00. 
Vi begynder med spisning. Sted: Sct. Johannes Kirke, Herning. Pris: 750 kr. pr. par, inklusive aftensmad og 
materialer. 
Tilmelding og betaling senest d. 7.september på kirkens konto 7614-1028183 med navn + mrk. 
”parkursus” Eftertilmelding er ikke mulig. 
NB! 
Max 15 par /først til mølle. Yderligere info hos kursuslederne: 
Ingibjørg og Scot Christensen på tlf: 97214293 /e-mail: sac@km.dk. Endvidere ledes kurset også af Lene og 
Erling Larsen. 
Scot A. Christensen 
BAGSIDEN 
 

DA HERREN VENDTE ZIONS SKÆBNE, 
VAR DET, SOM OM VI DRØMTE. 
DA FYLDTES VOR MUND MED LATTER, 
VOR TUNGE MED JUBEL. 
DA SAGDE MAN BLANDT FOLKENE: 
»HERREN HAR GJORT STORE TING 
MOD DEM.« HERREN HAR GJORT STORE 
TING MOD OS, OG VI BLEV GLADE. 
 
VEND VOR SKÆBNE, HERRE, 
SOM STRØMME I SYDLANDET! 
DE, DER SÅR UNDER TÅRER, 
SKAL HØSTE MED JUBEL. 
GRÆDENDE GÅR HAN UD, 
MENS HAN BÆRER SÅSÆDEN; 
MED JUBEL VENDER HAN HJEM, 



MENS HAN BÆRER SINE NEG. 
 
SALMERNES BOG 126 I BIBELEN 


