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1.5.2008 - 31.7.2008
Alberte Ingrid Søby Christensen
Pernille Kathrine H Kristensen
August Lyhne Steen Hansen
Mads Bækgaard Sørensen
Johanne Schnell-Wilkens
Tobias Nygård Pedersen
Astrid Torp Marstrand
Viktoria Liv Hansen
Natasja Gry Hansen
Tim Heide Nørhede
Therese Madsen
Lauge Lydiksen

HØSTGUDSTJENESTE
Kom og vær med til den festlig 
dag i kirken og efterfølgende 
frokost.

TIL BØRN PÅ SOGNEDAG
Vi tillader alle børn at opstille 
små boder ved kirken, hvor de 
gerne må sælge deres brugte 
legetøj på Sognedagen. Selvføl-
gelig må de beholde fortjenesten 
selv. J

AMBASSADØR PÅ BESØG
Kom og oplev Israels danske 
ambassadør på Sogneaften.

12. september kl. 9:00 – 16:00 
er der Sognedag i Sct. Johannes 
Kirke. Det bliver en dag for alle 
aldre med mange aktiviteter i og 
omkring kirken.
På kirkens plads vil man blive 
mødt af en stor hoppeborg, som er 
en dejlig tumleplads for børnene. 
Har man flere kræfter, kan de evt. 
bruges i det muntre køkken, hvor 
man for få penge kan smadre ser-
vicen. Måske skal man dukke sig 
for flødeboller, der fra maskinen 
suser igennem luften. Børnenes 
egne boder med legesager vil sik-
kert også være et besøg værd og 
ikke at forglemme KFUM spej-
dernes aktiviteter. Af aktiviteter 
kan også nævnes sækkeløb, hvem 
kommer først i mål?
Går vi igennem lokalerne, vil man 
undervejs se sminkeboden, som 
nok vil være et hit for mange børn. 
Der vil være fiskedam og bod med 
brugte legesager.
Tombola, Salgsbod og Café bliver 
også et besøg værd, og så kan man 
måske nå at ”Give et Gæt” for at 
blive den heldige vinder. I gården 

er der opsat en scene, hvorfra 
børnene fra Spætten vil synge. De 
unge fra Agape band spiller, og 
der bliver traditionen tro Gen-
brugsmodeopvisning, som sker 
i samarbejde med Danmission. 
Efterfølgende vil de fremviste 
varer kunne købes billigt. Kom og 
oplev, hvordan man for få midler 
kan komme til at ligne en Million.
Endnu en tradition skal nævnes. 
Kom og se, hvordan man, med en 
vis portion is i maven, tager turen 
ned af det høje kirketårn. Profes-
sionelle instruktører står klar til at 
guide igennem på turen ned.
Dagen afsluttes kl. 16:00 i Vestflø-
jen.
Sognedagen er en kirkelig social 
dag, hvis formål er at styrke og 
udbygge det kristne fællesskab og 
derigennem leve kirken ud i hver-
dagen. Igennem den økonomiske 
håndsrækning, som dagen giver, 
vil Sct. Johannes Kirke denne 
gang styrke tiltag, der vil komme 
Børnefamilier til gode i kirken.
Velkommen til en spændende dag, 
og hjælp os ved  at sige det videre 
til venner og naboer!

Menighedsarbejdet

PROGRAM
Kl. 9:00 Andagt i kirken.
Kl. 9:15 Sct Johannes Kantori.
Kl. 9:15 Cafeteria og boder åben.
Kl. 10:30 Spætten synger.
Kl. 11:00 Agapeband.
Kl. 12-13:30 Åbent tårn.
Kl. 12:30 Genbrugsmode.
Kl. 14:00 Rapelling på tårnet.
Kl. 16:00 Afslutning i Store Sal.



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning2

Så begynder Sct. Johannes Kirkes børneaktiviteter igen

Foredrag i Gjellerup med Holger Lissner

Aktuelt
September - Oktober 2009

Sct. Johannes og Gjellerup sogne inviterer til foredrag med Holger Lissner.
”Hvordan taler jeg om Gud i mine salmer?” Mandag 21. september kl. 19.30 kommer præst og salmedigter 
Holger Lissner til Kirkeladen i Gjellerup og fortæller om sin salmedigtning. Aftenen er et fællesarrangement 
for Sct. Johannes og Gjellerup sogne - og alle er hjerteligt velkomne!

Som en særlig vinkel på emnet vil Lissner se på, hvad det er for billeder af 
Gud, vi møder i Bibelen, både i Det gamle og Det nye testamente. For der 
er mange forskellige billeder af Gud i Bibelen, fordi mennesker har opfattet 
Gud forskelligt. Og så må vi spørge os, hvilket billede vi har af Gud, og om 
det er et fyldestgørende billede. Eller om det trænger til justeringer.
Lissner vil derefter se på sine egne salmer, hvad han har skrevet om Gud, 
hvilke ord og billeder han anvender, og hvilke historier der har spillet en 
rolle i hans salmedigtning. Vi kommer selvfølgelig også til at synge en 
række af hans salmer, både salmer fra den nye salmebog og salmer, der 
ikke kom med. Lissner har arbejdet med salmer i 40 år, ud over at han også 
har skrevet en række bønner, som bruges i mange kirker samt en bog om 
børne- og familiegudstjenester, og han er en meget anvendt og levende 
foredragsholder, så vi håber på at få en god aften.
Der serveres kaffe/the mv. Pris: 25,- kr.

Brian Iversen, Gjellerup

Det er ikke for sent at komme med! Tirsdage kl. 14:30 – 16:00 ifølge programmet, 
holder vi børneklubben Spætten. Det er for børn i alderen 4 – 8 år. Det er sogne-
medhjælperen sammen med frivillige medarbej-
dere der står for Spætten.
Vi synger, hører bibelfortælling, hygger med 
forfriskning og laver en spændende aktivitet 
hver gang. Spætten samles i kirkens sydfløj. Det 
er gratis at være med. Hvis barnet ikke selv kan 

klare at komme gennem trafikken, er der tilbud om taxaordning i sognet. 
Dette kan aftales med sognemedhjælperen.
Spætten er et godt supplement, som hjælper forældre til at oplære børnene 
i den kristne tro. Igennem Spætten kan vi også tilbyde hjælp  til forældre, 
der gerne vil videre med de stor spørgsmål, som børnene ofte kan bringe 
på bane.

Legestuen Ørnereden er stedet, hvor børn, forældre, bedsteforældre eller ung pige i 
huset har mulighed for at mødes. For børn i alderen 0 – ca. 3 år fulgt af en voksen. 
Vi mødes torsdage kl. 9:30 – 11:30 ifølge programmet i kirkens vestfløj.
Legestuens program foregår i gulvhøjde og 
er ikke af længere varighed, end børnene 
magter. Vi synger små børnesange, både de 
kendte, men lærer også nye, som kan være 
til stor glæde for både barn og voksen at bli-
ve gentaget hjemme. Som nybagte forældre 
er I meget velkomne, I behøver ikke at vente 

på, at barnet kan lege med. En lille nyfødt bruger alle sanser og kan 
også have glæde af legestue-samvær sammen med mor eller far.
Derfor, vel mødt i Ørnereden. Yderligere oplysninger hos sognemed-
hjælperen.

Tove Jessen

ØRNEREDEN
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Ambassadørbesøg fra Israel

Høst

Torsdag d. 3. september kl. 19.30 får vi et spændende besøg i Sct.Johannes 
kirke. Den israelske ambassadør i Danmark, Avnon, kommer og taler i 
forbindelse med vores sogneaften. Ambassadøren vil tale over emnet: 
”Israel og dets forhold til De Forenede Nationer i en verden under foran-
dring”. Ambassadøren vil også berøre den aktuelle situation netop nu i 
Israel, og også jødernes forhold i Danmark. I 1948 blev staten Israel etab-
leret, og siden da er der ingen tvivl om, at landet har været ét af verdens 
åndelige og politiske brændpunkter. Der har siden 1948 været et vældigt 
ydre pres på landet og jøderne, dels fra de omkringliggende muslimske 

lande, og dels også igennem en del år et politisk pres fra mange af verdens øvrige lande.
Jævnligt dukker der også beretninger op i pressen om almindelige jøder i Danmark, som udsættes for forskel-
lige grovheder eller chikanerier, ene og alene på grund af deres jødiske afstamning. Velkommen til en spæn-
dende sogneaften.

Scot Christensen

KOM TIL HØSTGUDSTJENESTEN MED
EFTERFØLGENDE FROKOST

OG SALGSBOD

Siger I ikke: Fire måneder tager det endnu, så kom-
mer høsten? Men jeg siger jer: Luk jeres øjne op, se 
ud over markerne, de er hvide til høst. (Joh. 4,35)
Nu er vi atter kommet ind i den skønne tid med høst. 
Jeg tænker i den forbindelse ofte på en lille historie, 
som jeg fik fortalt af Kenneth E. Bailey. Han er en 
ældre teolog, som har levet det meste af sit liv i mel-
lemøsten, og som ellers er hjemhørende i USA. Når 
han er der, bor han ofte hos bekendte, der hører til 
“Amish-folket”. Det er dem, vi kender, der stadig kø-
rer i hestevogn, og lever et nøjsomt liv uden mange 
moderne materielle ting.
Han fortalte: Når det er høsttid i USA, hvor Amish-
folket bor, så er det en familiefest. Alle tager ud på 
marken og høster, og alle hjælpes ad på alle marker. 
Børnene leger, og kvinderne hjælper med og sørger 
for maden derude. Amish-folk mangler ikke penge, 
men de vil ikke købe f.eks. en mejetærsker. Hvis de 
købte sådan en, så kom de ikke så ofte sammen med 
naboen, og der var ikke behov for hjælp af vennerne. 
De mener, det er en skrue uden ende. Mere vil have 
mere! Men dér ude på marken er der en bestemt ting, 
der gentager sig år efter år. Oppe på vejen, der går 
igennem landet, kommer der mange store flotte biler 

kørende. I mange af 
dem ser man få men-
nesker, som peger 
ned på marken, hvor 
Amish-folkene står 
og arbejder. I bilen 
siger de: “Se de arme 
folk, der slider sig 
op på marken. Hvor 
må det være hårdt at 
være trykket af den 
religion, de har!”. Men 
nede på marken står 
de også og peger op 
mod bilerne, der kører 
forbi. De siger: “Se 
alle de store biler og de få mennesker, der er i dem. 
De stakler, hvor må de være ensomme i deres materi-
elle rigdom!” Og hvem er det så, man skal have ondt 
af?
Vi mennesker har det oftest, som vi selv gerne
vil have det, og vi vil gerne bekræftes i det. Men fæl-
les for os alle er, at høsttid for Gud er det altid!

Lennart Jessen

Vi opfordrer alle til at være med denne festlige dag, hvor vi 
takker Gud for alle gode gaver. Medbring gerne noget, som 
enten kan sælges eller gives til en, man vil glæde.
Børn er velkomne i procession i gudstjenesten. Der er mu-
lighed for at give en gave flere steder på dagen. Man kan 
også købe de medbragte ting under frokosten. Overskuddet 
går til nødlidende.



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning4

Aktuelt
September - Oktober 2009

Invitation til sølvbryllup

Sogneudflugt

Danmission Basar flytter!

SommerOase

Allehelgen

Fredens Kirke danner i år rammen omkring Danmis-
sions store basar lørdag d. 31. okt. Kl. 10:00 - 15:30
Overskudet vil gå til uddannelse af præster i Cam-
bodja, hvor præstemanglen og fattigdommen er ufat-
telig stor.
Vi håber på menighedens opbakning og støtte til 
dette vigtige arbejde og på den måde være med til at 
gøre dagen til en festdag.

Danmission basarudvalg

Mandag den 28. september er 
vores sølvbryllupsdag.

Vi vil ikke være på vores 
private adresse fra mor-
genstunden. I stedet vil vi 
i dagens anledning gerne 
invitere alle, der har tid 
og lyst til morgenandagt i 

Sct. Johannes Kirke kl. 8:30 
med efterfølgende morgen-

kaffe i Den Store Sal. 
M.v.h. Tove og Lennart

Traditionen tro holder vi Allehelgensgudstjeneste, hvor vi læser 
navnene op, og mindes dem, der døde i det forgangne år. Vi 
begynder med kirkekaffe kl. 15:00 og fortsætter med gudstje-
nesten kl. 16:00. Vi indbyder specielt de pårørende til afdøde 
fra det forgangne år, men aller er i øvrigt velkomne! En lille 
forandring er der foretaget i forhold til tidligere. Vi har hvert år 
haft uheld med, at enkelte navne ikke kom med i listen, som vi 
læser op fra.  For ikke at gentage det, så har vi i år besluttet kun 
at læse navne op på dem, vi er sikre på i Sct. Johannes Kirke, 
nemlig dem Scot A. Christensen og jeg selv har begravet det 
seneste år.

Lennart Jessen

2. juni var humøret højt hos knap 100 deltagere. 
Senere på eftermiddagen nåede vi Hvide Sande, hvor 
luften var tæt af flyvesand. Vi fik en fin orientering 
om Helligånds Kirkens tilblivelse ved et tidligere 
menighedsrådsmedlem, hvorefter kaffen var klar på 
sømandshjemmet. Turen gik videre ned over Klitten 
og Nymindegab, frem til Hjerting Kirke, hvor en ny 
og spændende forklaring blev givet, ikke mindst om 
Robert Jacobsens udsmykning med ting fra skrotbun-
ken (dog forgyldte, når det skulle være til en kirke). 
Efter en fortrinlig middag i Esbjerg gik turen atter 
mod Herning og afslutningen på en rigtig dejlig dag - 
tak.

Kay From.

Jesus siger:
”Jeg er opstandelsen og livet, ingen 
kommer til faderen uden ved mig.”
Joh. 11:25-26

Igen i år var vi en flok fra Sct. Johannes Kirke, som 
var med på SommerOase i Odder. I år var det 20 
gang at Dansk Oase afholdt denne bibelcamping. Det 
var en fantastisk uge, fyldt med fællesskab, under-
visning, Guds nærvær og skøn lovsang. Temaet i år 
var ”HÅB – for fremtiden”. Blandt talere kan næv-
nes: Helge Pahus, Keld Dalmann, Gerogre Verwer 
og Mark Stibbe. På SommerOase er der noget for 
ALLE aldre – om du er baby eller du nærmer dig de 
100 år. Jeg har et håb om og vil gerne opfordre flere 
til at tage med næste år. Jeg vil ikke selv undvære det 
– man bliver virkelig fyldt op med Guds ånd og man 
føler sig velsignet når man vender hjem efter en uge i 
campingvogn eller telt.

Tina Sasser Tungelund
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Sognekalender

Søndag d. 6. sept. kl. 10:00 Høstgudstjeneste med efterfølgende frokost og salg af indkomne varer.
Mandag d. 7. sept. kl. 20:00 ”Berliner-pakken 2009(10)” Koncert nr. 3 Den tredie orgelkoncert med ”nyt” 

fra det berlinske kirkemusikliv. Organist Helmut Hoeft fra Kaiser Wilhelm 
Gedächtsnis Kirche.

Tirsdag d. 8. sept. kl. 19:30 Tirsdagsklubben ”På cykeltur i New Zealand” v. Astrid og Kaj Kristensen, 
Esbjerg.

Torsdag d. 10. sept. kl. 14:00 Mother Teresa. Aktion Tæpper og Trøjer. Kom og hjælp!
Lørdag d. 12. sept. kl. 9:00 Sognedag. Menighedsarbejdet inviterer alle til sognedag i og omkring kirken.
Tirsdag d. 15. sept. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. Oplevelse fra et præsteliv ved tidligere sognepræst ved 

Århus Domkirke, Broder Wandahl, Århus.
Onsdag d. 16. sept. kl. 19:30 Evalueringsmøde for Sognedagen.
Torsdag d. 17. sept. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Brian Madsen, Vejle. Lovsang. Der er bedemøde 

kl. 19. Alle er velkomne.
Fredag d. 18. sept. kl. 17:00 Ord og toner Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af bl.a. 

Bach/Widor, Berthier og Vilbac. Korister fra Sct. Johannes Kirkes kor Bjarne 
Hersbo, orgel

Tirsdag d. 22. sept. kl. 19:30 Tirsdagsklubben ”Nuser og Kristendom” v. sognepræst Leif Kallesen, 
Hedeager kirke.

Torsdag d. 24. sept. kl. 13:00 Mother Teresa. Udflugt til Dollerup Bakker. Pris 50,- kr. Tilmelding på kirke-
kontoret tlf: 9722 2995.

Lørdag d. 3. okt. kl. 10:00 Mediedag. Vi får morgenkaffe og hører om kirkeblad og hjemmeside m.m. 
Menighedsarbejdet er vært, og Lennart Jessen fortæller.

Torsdag d. 8. okt. kl. 14:00 Mother Teresa. Aktion Tæpper og Trøjer. Kom og hjælp!
Tirsdag d. 13. okt. kl. 19:30 Tirsdagsklubben.  Stig Nielsen, Skave, Fortæller om filmen ”Guds børn”.
Torsdag d. 15. okt. kl. 19:30 IM-møde Tale v. Fritidsforkynder Thue Thomsen, Hvide Sande. Der er bede-

møde kl. 19. Alle er velkomne.
Fredag d. 16. okt. kl. 17:00 Ord og toner Musikandagt med læsninger, fællessalmer og orgelmusik af 

Bjarne Hersbo. Korister fra Sct. Johannes kirkes kor Bjarne Hersbo, orgel
Tirsdag d. 20. okt. kl. 14:00 Sogneeftermiddag. ”Mit liv med unge” ved tidligere rektor for Nørre 

Seminarium og sognepræst Henrik Sommer, Struer.
Torsdag d. 22. okt. kl. 14:00 Mother Teresa. Aktion Tæpper og Trøjer. Kom og hjælp!
Søndag d. 25. okt. kl. 11:00 BUSK gudstjeneste. Denne søndag afholdes der på landsplan Børn, Unge, 

Skole, Kirke - gudstjenester. En festlig gudstjeneste for alle.
Tirsdag d. 27. okt. kl. 19:30 Tirsdagsklubben ”l skyggen af Jernkorset” v. fængselsoverbetjent Jens Fjelde, 

Bording.
Onsdag d. 28. okt. kl. 17:00 Fyraftensgudstjeneste med fælles spisning. Glem alt om madlavning og op-

vask. Tag børnene med, og oplev en hyggelig aften i Sct. Johannes Kirke.
Mandag d. 2. nov.  ”Autograf ” Årets orgelkoncert med uropførelser af nye orgelværker, kom-

ponerede og fremført af deltagerne fra ”Autografkoncerterne” 2005 - 2009 
Koncerttidspunkt oplyses senere.

Lørdag d. 7. nov.  Viborg Stifts Diakonidag i Sct. Johannes Kirke. Program udkommer senere.

Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 samles Børneklubben Spætten (Se ferie på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
Hver torsdag kl. 9:30 - 11:30 Legestuen Ørnereden.  (Se ferie og friuger på www).
Hver torsdag kl. 14:00 er der gudstjeneste på Aktiv Centret.

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
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Kirkekontoret og ansatte

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid Information
Gudstjenester

NYT fra Menighedsarbejdets støtteforening
Annonce

Kirkekontoret: Kordegn Henning Jensen, tlf. 9722 2995, hje@km.dk
 Træffes daglig kl. 900 til 1300, samt torsdag kl. 1600 til 1800 og lørdag kl. 1000 til 1200 - Fredhøj Allé, 7400 Herning.
Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lbj@km.dk - lj@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (ikke mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (ikke fredag).
Organist: Bjarne Hersbo, tlf. 9712 6802, hb@hersbo.dk
Kirketjener: Carsten Ostersen, tlf. 2015 2995, ostersen@sctjohannes.dk
Kirketjener: Kristian Østergaard, tlf. 2478 2995, koe@sctjohannes.dk
Sognemedhjælper: Tove B. Jessen, tlf: 4035 6553, tbj@sctjohannes.dk - Træffes på kontoret tirsdag kl. 900 til 1000.

Kirkeblad i sort/hvid for svagtseende kan fås via kirkekontoret.

Taxa / Kirkebil bestilles gratis på kirkekontoret senest kl. 12 dagen før. Til sogneeftermiddage / aftener gælder samme 
ordning. Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Kontakt & Adresseliste

Støtteforeningens medlemmer har nu fået første blad tilsendt. 
Hvis andre er interesseret i bladet, kan det hentes gratis i 
kirken. Bladet er tænkt som informationsblad om de arrange-
menter og projekter, som Menighedsarbejdet (MA) har gang i.
Et af de nyeste projekter, som MA har påbegyndt, er indsam-
lingen til en musiker, der kan støtte og koordinere forsøget 
med lovsang under altergang i de nye gudstjenester. Allerede 
nu, inden vi har begyndt de nye gudstjenester, kan vi sige, at 
støttemuligheden med skattefradrag via Samvirkende Menig-
hedsplejer har indbragt et beløb, så forsøgsperioden indtil 
februar næsten er inddækket.
NYT udkommer 2 gange hvert år, og det er MAs håb, at menig-
heden vil støtte op omkring de mange opgaver, som menig-
hedsrådet ikke kan bære økonomisk. Vi ser derfor fremtiden 
i møde med frimodighed og positivt sind for alle de kirkelige 
initiativer, som både ældre og unge måtte ønske.

Menighedsarbejdet

6. sept. 13. søn. efter trin. 10:00 JSAC Valgfri via egen kuvert. Høstgudstj. m/ offergang +
Kirkefrokost m/ salg.

7. sept. mandag 19:00 LBJ+SAC Børn og Unge gudstjeneste
13. sept. 14. søn. efter trin. 9:00 + 11:00 JLBJ Vort eget missionsprojekt
20. sept. 15. søn. efter trin. 9:00 + 11:00 JLBJ Norea Radio
27. sept. 16. søn. efter trin. 9:00 + 16:00 SAC Dansk missionsråd Kl. 16 Agapegudstjeneste.
4. okt. 17. søn. efter trin. 9:00 + 11:00 JSAC Blå Kors
11. okt. 18. søn. efter trin. 9:00 + 11:00 J LBJ Menighedsfakultetet
18. okt. 19. søn. efter trin. 9:00 + 11:00 JSAC Vort eget missionsprojekt
25. okt. 20. søn. efter trin. 11:00 LBJ + 16:00 SAC Kolonien Filadelfia BUSK +  Agapegudstjeneste.
28. okt. 17:00 LBJ Fyraftensgudstjeneste.

1. nov. Allehelgensdag 11:00 SAC og
16:00 LBJ+SAC

DSUK Dk Sømands- og 
Udlandskirker

Forudgående kirkekaffe kl. 15. 
Afdødes navne oplæses på dem 
der er begravet af LBJ og SAC

Den lille smiley J betyder, at der er Børnekirke under prædikenen.
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