
Sct. Johannes Kirke
Herning

Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Deadline er 3. januar 2011.

På nettet

Stilhed med Gud

Døbte
Kirken har nu i en del år haft en 
hjemmeside. Adressen er stadig 
www.sctjohannes.dk
På statistikken for siden kan vi 
se, at der er mange og flere der 
søger information fra siderne. 
Gennemsnitlig er det flere hun-
drede hver uge. Set ud fra den 
erfaring, vil det være naturligt, at 
styrke tilbudene til brugerne. I den 
anledning vil vi gerne høre, om 
der er ønsker til siderne. Vi ved, at 
der er mange forskellige brugerty-
per inde på siderne, og det betyder 
igen, at der er unge, midaldrende 
og ældre imellem hinanden. Hvad 
søger man, og hvad kunne man 
evt. tænke sig? Man er velkom-
men til at skrive til redaktionen 
via info@sctjohannes.dk.
Selv om medier og teknologi i dis-
se år øges betragteligt i kirkerne i 
Danmark, så er der dog en vigtig 
erkendelse at gøre. Disse medier 
kan ikke erstatte det personlige 

møde. Dette gælder både for det 
kristne fællesskab, og over for 
Gud. Vi har i kirken længe indset, 
at forholdet til Gud kun blomstrer 
og vokser, hvor det fysiske fæl-
lesskab om Gud også følger med. 
Der er en stor sandhed i det, at 
Jesus er hovedet, kirken er lege-
met. Den fysiske sammenhæng er 
vigtig for et levende legeme. Vores 
lille reklame for kirkens hjem-
meside skal hermed også forstås 
som en invitation til at komme i 
Sct. Johannes Kirke, for at opleve 
det fællesskab, man ellers kun kan 
læse om her og der.

Lennart B. Jessen

Søg stilhed med Gud midt i en travl hverdag. Kom til eftermiddagsbøn 
i Sct Johannes Kirke. Vi begynder med at synge en salme, hvorefter der 
læses et stykke fra bibelen. Herefter er der fri bøn. Efterfulgt af en fast 
bøn og Fadervor. Tid: Onsdag kl. 16:15 - 17:00, Sted: Dåbslokalet.
Nærmere info: Ingibjørg Christensen. Mobil: 23 41 42 93

1.8.2010 - 30.9.2010
Lucas Lind Haubjerg Christensen
Matilde Guldbrandt Henningsen
Elias Fernando Krarup Husted
Sebastian Heegaard Didriksen
Julie Søndergaard Rasmussen
Louis Élias Sivebæk Bernier
Cilie Ankerstjerne Poulsen
Dagny Sasser Tungelund
Marius Moesgård Skov
Mariann Beck Madsen
Anders Uhre Karlskov
Tristan Gammelmark
Ada Møller Merrild
Mads Juul Andersen
Malou Høgh Jersild
Oliver Facius Olsen
Emilie Christensen
Mille Høgh Jersild
Daniel Bording

STØT KIRKEBLADET
Vi beder i dette blad om den 
årlige økonomiske støtte.

JULEMARKED
KFUM-Spejderne fra Sct. 
Johannes Gruppe holder igen 
julemarked!

GOSPELKONCERT
 Herning Gospel Voices holder

koncert den 15. december.
 Billetsalg kun ved indgangen.

November 2010 - Januar 2011 Nummer 46www.sctjohannes.dk

Nyt

HYGGE I LEGESTUEN ØRNEREDEN - Torsdag formiddag kl. 9:30 - 11:30
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Aktuelt
Hjælp kirkebladet

Tak for Sognedagens overskud!

Besøgsvenner på Vesterled

KFUM-Spejdernes Julemarked
Tidligere har vi indlagt et girokort i bladet, for at 
bede alle I læsere om en økonomisk hjælp til Kir-
kebladet. Igen i år vil vi spare de mange penge, det 
koster at trykke girokort. Jeres nødvendige støtte til 
bladet kan indbetales som vist herunder. På forhånd 
tak for en god gave!

Menighedsarbejdet

#

GAVE TIL KIRKEBLADET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
� Indbetal via bank til: reg: 7614 konto: 1028209
� Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé

Skattefradrag kan opnås via Menigheds- 
arbejdet. Henvendelse til Lennart Jessen.

Sognedagen var igen en rigtig god oplevelse på 
trods af regn først på dagen. Der var mange sjove og 
interessante indslag. Mange hjælpende hænder har 
båret med, så det kunne blive godt. Der blev skabt et 
overskud på ca. 14.000,- kr. Mange tak for hjælpen 
til alle sponsorer og medhjælpere, der gjorde dagen 
til en festlig dag for vores kirke. Pengene går denne 
gang til forbedring af tilgængeligheden i kirken på 
flere måder. Vi vil også løbende skrive om det i de 
kommende blade.

Menighedsarbejdet

Søndag den 21. november fra kl. 10.30 – 14.00
i Sct. Johannes Kirke. Dekorationer, juletræer,
  nisser, tombola m.m.
  På gensyn!

KFUM-Spejderne
Sct. Johannes gruppe.

Til børne- og ungdomsgudstjenesten 
d. 6. september var temaet at sige 

TAK. Alle børnene var blevet opfordret til at tage no-
get af deres legetøj med. Dette skulle så gives videre 
til børnene på Herning Krisecenter.
Der var rigtig mange børn, som ville dele ud af deres 
legetøj, så vi fik samlet rigtig meget ind. FLOT!
Dagen efter blev alt legetøjet kørt ud til krisecenteret. 
De blev meget glade for det, og overrasket over, hvor 
meget vi kom med.
 Så måske har vi gjort hverdagen lidt lettere for de 
børn, som bor på centret. Der var i hvert fald en spe-
ciel stemning til gudstjenesten. En stemning af over-
skud og glæde over at kunne hjælpe andre.
Hvem ved? Måske gentager vi succesen!

Luisa Rømer

Sammen med sognemedhjælper Tove B. Jessen, har 
vi dannet en gruppe på 7, som ud fra Sct. Johannes 
Kirke besøger plejehjemmet Vesterled, en eftermid-
dag en gang om måneden.
Vores mål er at hygge om beboerne, synge sammen 
med dem, læse lidt og gøre dagen lidt anderledes.
Vi er blevet godt modtaget på Vesterled af både be-
boere og medarbejdere. Vi får en kop kaffe og dejlig 
kage, samt en snak om gamle dage. Det er jo altid 
oplagt, og så synger vi, og der bliver sunget godt 
med. Vi håber så, vi kan leve op til det, vi er, ”be-
søgsvenner”.

Elly Breinbjerg

November - December - Januar

Sangen har en egen magt,
 som blev af Gud os givet –
  i dens toner er der lagt
   en trøst for hele livet –
Derfor syng når du er glad!
 syng, når sorg dig tynger,
  glæden øges for hvert kvad,
   og sorgen bort du synger.

J. G. Conradi

FDF og KFUM-Spejderne siger TAK....
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Aktuelt

Ørnereden søger medhjælpere Allehelgen søndag i Sct. Johannes

Julegudstjeneste & Julefest i børnehøjdeJulekoncert - Herning Gospel Voices

Pilgrimsvandring på nettet

November - December - Januar

Mandag d. 20. september lancerede Bibel-
læser-Ringen i Danmark en spændende og 
anderledes hjemmeside til bibellæsning på 
internettet. Projektet er det første af sin art 
på dansk og foregår i samarbejde med Indre 
Missions Ungdom, Luthersk Missions Unge 
og Evangelisk Luthersk Ungdom.
www.el-camino.dk præsenterer dagligt en 
virtuel pilgrimsrute, der bugter sig fra en bi-
beltekst til forskellige måder at lukke teksten 
op på. Kompetente skribenter leder således 
den besøgende ind i et refleksions-rum med 
bønner, betragtninger på bibelteksten og 
mulighed for kristen meditation.
”El Camino” henviser til den kendte pilgrimsrute til Santiago de Compostela i Nordspanien. Desuden symbo-
liserer det, at selve livet kan opfattes som en vandring med Gud mod hans mål.

Anne Sofie Nielsen Bitsch

Legestuen Ørnereden søger 
medhjælpere! 
Der er en masse liv i Ørnere-
den hver torsdag fra kl. 9:30 
– 11:30. Rigtig mange børn og 
voksne mødes i dejligt fælles-
skab med sang, leg, café hygge 

m.m. Engang imellem kan sognemedhjælperen, der 
altid er til stede, godt gøre brug af en ekstra hånd. Det 
er alle tiders chance for at give lidt, men til gengæld 
modtage meget. Hvis dette kunne være en fristende 
opgave for dig, må du meget gerne tage kontakt til 
mig. Lejligheds-hjælp har også interesse.
Kontakt Tove B. Jessen for uddybende og uforplig-
tende samtale.

Som hvert år er der forskellige 
gudstjenester på denne søndag. 
I kirken har vi gudstjenester 
kl. 9:30 og kl. 16:00. På Vestre 
Kapel er der en gudstjeneste kl. 
13:30. Gudstjenesten kl. 9:30 
i kirken, og tjenesten i Vestre 
Kapel er formet som almindelige 
gudstjenester.

Før gudstjenesten kl. 16 i Sct. Johannes Kirke, er der 
mulighed for at komme til kaffebord kl. 15:00. 
I gudstjenesten kl. 16 vil vi præster oplæse navnene 
på de afdøde, som vi har begravet i det forgangne år.

Venlig hilsen
Scot A. Christensen & Lennart B. Jessen

ØRNEREDEN

Herning Gospel Voices er 
klar til at give publikum en 
skøn oplevelse med denne 

julekoncert. Korets repertoire er varieret og spæn-
dende - med bl.a. funky gospelnumre og smukke 
gospelballader. Koncerten byder naturligvis også på 
nogle af julens smukke sange. Vil du sikre dig en 
god julestemning, opleve et godt kor, have en skøn 
koncertoplevelse, ja så er det oplagt med Herning 
Gospel Voices’ Julekoncert 2010! Dirigent: Henri-
ette Kirchhoff Schjørring. Pianist: Mark Chemnitz-
Laustsen. Dato: 15. dec. kl. 19:30.
(Der er adgang i Sct. Johannes Kirke fra kl. 19.00)
Entré: Kr. 60 - børn under 12 år kr. 30
(Billetsalg kun ved indgangen)

Igen i år holder vi en børnevenlig julegudstjene-
ste den 24. dec. kl. 11:00. Et rigtigt godt tilbud til 
børnefamilier, som i 2009 blev godt modtaget i flere 
kirker her i Herning.
Har du tid og lyst, så er vi igen parat med julefest 
den 28. dec. kl. 14:00. Vi begynder i kirken med en 
lille gudstjeneste i børnehøjde,
hvorefter vi går ind i Glassalen for at
pynte juletræet. Vi leger, synger og
hygger, og får bl.a. islagkage :p
Ud over alt det, vi hygger os med, så skal
børnene huske en godtepose, inden de går.

Lennart B. Jessen
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Det sker ved Sct. Johannes
Sogneudflugt - Sognedag - Julefest

I årets løb har vi i kirken en masse 
forskellige arrangementer. Vi fejrer 
højtiderne sammen og tager på 
sogneudflugt eller mødes i kirken 
til diverse sammenkomster. I år 
tog vi på sogneudflugt til Sønder-
markskirken i Viborg, hvor vi nød 
eftermiddagskaffen og så hærvejs-
klædet, og derefter videre igennem 
den smukke Nørreådal til Randers, 
hvor vi fik en rundvisning i den 
store og flotte Sct. Mortens Kirke. 
Sluttelig spiste vi med stor fornø-
jelse en velsmagende middag og 
kørte derefter hjem over Silkeborg 
i den skønne sommeraften.
Et andet af årets store arrange-
menter er vores sognedag, hvor vi 
mødes, og sammen har en hygge-

lig dag med en masse forskellige 
aktiviteter i og omkring kirken. 
Alle de gode stunder, som vi til-
bringer sammen som menighed, er 
med til at udvide fællesskabet fra 
Gudstjenesterne. Vi lærer hinanden 
yderligere at kende og får derved 
dannet mange venskaber og endnu 
flere bekendtskaber på tværs af ge-
nerationerne. Man er altid hjertelig 
velkommen til at deltage i kirkens 
arrangementer og derved gerne 
blive en naturlig del af kirkens 
menighed. Så vel mødt  til kirkens 
arrangementer.
Snart står julen og nytåret for 
døren og vi har vores traditio-
nelle julefest. Det er som altid lidt 
specielt, når vi samles i kirken 

og sammen nyder julefesten med 
kaffebord, livlig snak, sange og 
dansen om juletræet og slikposen 
til børnene er jo altid et sikkert hit. 
For mange er julen årets største 
højtid, og alle er selvfølgelig vel-
komne til julefesten i Sct. Johan-
nes Kirke.

Allan Skovrider

November - December - Januar
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Mandag d. 1. nov. kl. 20:00 Koncert med organist Michael Mages.
Torsdag d. 4. nov. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 4. nov. kl. 19:30 Sogneaften. Det annoncerede emne med museum for religiøs kunst kan ikke 

realiseres pga. sygdom. Derfor vil vi finde noget andet. Vi ved endnu ikke 
ved redaktionens afslutning, hvad bliver.

Tirsdag d. 9. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben ”Den der ikke lever nu, gør det aldrig, hvad gør du” 
    Ved Sognepræst Lisbeth Holm Filtenborg, Hammerum.
Torsdag d. 11. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Torsdag d. 18. nov. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 18. nov. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær Per Dyrholm, Skarrild.
    ”Ecclesia”, Aulum, synger. Bogsalg.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag d. 23. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”En livshistorie om et liv, der fra dyb krise i alkohol og 

medicinmisbrug bliver vendt 180 grader”  Ved narkosesygeplejerske Tine 
Birk, Sunds

Torsdag d. 25. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Torsdag d. 2. dec. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 9. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles til advent hygge.
Tirsdag d. 14. dec. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Juleafslutning”
    Mød op til en hyggelig aften med sang, lotteri m.m
Torsdag d. 16. dec. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 6. jan. kl. 19:30 Sogneaften. Helligtrekongers aften med film. Vi prøver igen den positive ople-

velse, at begynde med en film, der har relation til det bibelske.
    Efter filmen vil der være samtale om filmen, kaffe, sang og hygge.
Mandag d. 10. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge.
Tirsdag  d. 11. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge. Vi deltager i Bethania.
Onsdag  d. 12. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge.
Torsdag d. 13. jan. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 13. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge.
Fredag   d. 14. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliances bedeuge. Bethania deltager hos os.
Torsdag d. 20. jan. kl. 19:30 IM-møde. Tale og sang v. missionær Henrik Hindbo Dideriksen, Esbjerg.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 27. jan. kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper S. Tungelund. Tlf: 3025 7040.

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
Hver tirsdag kl. 10:00 er der andagt i Dåbslokalet.
 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. 16:15 - 17:00 andagt i Dåbslokalet.
 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.

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 holder vi igen julefest.
Vi begynder inde i kirken. Derefter går vi ind til juletræet i Glassalen. Der bliver hygge med 
dans om juletræet, der bliver julehistorie, julespil ved børneklubben ”Spætten”, vi synger, leger 
og har det hyggeligt. Der bliver kaffe og kage, og børnene får til slut en godtepose med hjem. 
Tag børn eller børnebørn med eller kom, som du er!

Menighedsarbejdet

November - December - Januar  

Ses!
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Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1600 til 1800

Sognepræster:
 Lennart Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.dk - lbj@km.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: Ingolf Mørch, tlf. 2015 2995, ijm@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 - Ring til sognepræst Lennart Jessen og få det gratis tilsendt

Taxa / Kirkebil til gudstjenester og sogneaften bestilles gratis ved Taxa.
Taxa for børn fra institutioner i sognet til ”Spætten” kan også fås ved at aftale det med sognemedhjælperen.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
7. nov. Allehelgensdag 9:30 LBJ 16:00 SAC+LBJ DSUK (kirker i udl.) Kaffebord kl. 15.
7. nov. Allehelgensdag 13:30 LBJ I Vestre kapel
14. nov. 24. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JLBJ KFUMs Social. Arb.

21. nov. Sidste søn. kirkeår. 9:30 + 11:00 JSAC Indre Mission KFUM-Spejdernes 
julemarked kl.10:30-14:00

22. nov. 18:30 LBJ B&U-gudstjeneste

28. nov. 1. søn. i advent 9:30 LBJ+SAC
16:00 SAC Vort eget missionsproj. Offergang + Kirkefrokost

(Agape gudstj.)
5. dec. 2. søn. i advent 9:30 LBJ Kir. Arb. Sydslesvig
12. dec. 3. søn. i advent 9:30 SAC Menighedsarbejdet
16. dec. 10:00 SAC For børnehaver m.f.
19. dec. 4. søn. i advent 9:30 LBJ Foreningen AGAPE
24. dec. Juleaften 11+14:30 LBJ & 16:00 SAC Børnesagens fællesråd Børnevenlig tjeneste kl. 11
25. dec. Juledag 9:30 LBJ
26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 SAC
28. dec 14:00 LBJ Julefest for alle. Vi begynder i kirken!
1. jan. Nytårsdag 14:00 LBJ Det Danske Bibelselsk.
2. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00 LBJ Kr. Pædag. Institut
9. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J SAC Mission bl. Hjemløse
16. jan. 2. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J LBJ Mellemkirkeligt Arb.
23. jan. 3. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J SAC Kirkens Korshær
30. jan. 4. søn. eft. h3k. 9:30 LBJ + 16:00 SAC Vort eget missionsproj. (Agape gudstj.)
31. jan. 18:30 SAC B&U-gudstjeneste
6. febr. 5. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J LBJ

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

Gudstjenester

DET VAR MENIGHEDSLEJR 2010
Nu har menighedslejren været omtalt i de to forudgående kirkeblade. 
Hvordan gik det så? Ja - dem der ikke var med
gik glip af noget! Det blev en rigtig dejlig sensommer weekend, hvor 
ca. 60 var samlet i og omkring Skovlyst ved Kibæk. En stor tak til de, 
der har lagt arbejde i, at det kunne lade sig gøre. Alle var enige om, 
at det kunne tåle en gentagelse.
Der var sjov for børnene, der var en flok unge, der hyggede sig, der 
var 2 indslag med ting fra Bibelen. Der var lovsang med guitar. Der 
var gåture med opgaver i sol og skov, og så var der den gode mad.
Når vi næste gang reklamerer for en menighedslejr, så husk i god tid 
at melde til.

Lennart B. Jessen

Info.

Kontakt & Adresseliste
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