
Næste kirkeblad indeholder juni - august måneder. Deadline er 1. maj 2011.

Sogneaften

Café-udflugt

Døbte
Sct. Johannes Kirke får besøg af 
Flemming Kofod-Svendsen den 7. 
april. Menighedsarbejdet, der arrange-

rer sogneaftner, har længe glædet sig til dette 
møde. Mange kender i forvejen Flemming 
Kofod-Svendsen fra TV og den politiske arena, 
hvor han med dygtighed har haft stor indfly-
delse på mange af vore forhold i Danmark. 
Denne aften er det dog ikke politikken, der skal 
være emne. Vi har bedt om Flemming Kofod-
Svendsens øvrige store indsigt i de almene 
menneskelige forhold, og ikke mindst sine egne 
erfaringer med døden, sorgen og håbet. Det 
er netop også titlen på den bog, han for nylig har udgivet. Flemming 
Kofod-Svendsen har som bekendt mistet søn, svigerdatter og børne-
børn ved Zunami-ulykken i fjernøsten for nogle år siden. Dette er 
anledningen til indholdet af emnet denne aften. Alle er velkomne 7. 

Café Johannes’ udflugt til Musik Galleriet, Ansager. Afgang 
onsdag den 11. maj kl. 12:30 fra Sct. Johannes Kirke. Vi 
vil  undervejs nyde en smuk forårstur, og ved ankomsten 

til Musik Galleriet, vil vi hos Familien Engelbrecht blive budt på 
foredrag, fortælling af Rie og Helge Engelbrecht fra ”Båret på eng-
levinger” til ”Så spil da knejt”, fællessang, te og kaffe med hjem-
mebag. Herudover er der mulighed for at se udstillinger samt besøge 
Englehuset. I pausen vil butikken være åben. Her kan man købe bø-
ger, postkort, plakater, jydepotter, CD’er m.m. Forventet hjemkomst 
kl. 17. Pris for hele turen inkl. entré og kaffebord 75,- kr. Der er til-
melding og betaling i Café Johannes efter ”først til mølle” princippet, 
dog senest den 4. maj.     Tove B. Jessen

1.1.2011	-	28.2.2011
Jakob Silberbauer B. Andersen
Victor Christian Kildefjord
Sille Cleemann Jakobsen
Liam Myllerup Dueholm
Magne Møller Berndsen
Anders Lyck Berthelsen
Emilie Ask Kristensen
Frey Møller Berndsen
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Påskeblomst! hvad vil du her? .... (læs eller syng salme 236 i Den Danske Salmebog)

ACT-HERNING
En dag til hjælp.
Bliv aktiv!
Kirker går sammen 
om en håndsrækning.
Læse mere på:
www.actherning.dk

NYT BLAD
Menighedsarbej-
det er igen ude 
med et nyt blad.
Læs og støt MA!
Findes på kirkens 
hjemmeside!

LÆS MERE OM...
* Sognedagen 3. september.
* Gospelkoncert 10. maj.
* Påskehøjtiden.
* Sådan set med unge øjne!
* 

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Påskefejring 2011

April - Maj

Tidligt søndag morgen, mens 
det endnu var mørkt, kom Ma-
ria Magdalene ud til graven. 
Her så hun, at stenen var rullet 
fra indgangen, og hun løb af 
sted og mødte Simon Peter og 
den anden discipel, som Jesus 
holdt særlig meget af. »De har 
taget Herren væk fra graven,« 
sagde hun, og vi ved ikke, 

hvor de har lagt ham. Disciplene skyndte sig ud til 
graven for at se, hvad der var sket. I begyndelsen løb 
de side om side, men den anden discipel løb hurtigere 
end Peter og nåede først frem. Da han bøjede sig og 
kiggede ind i graven, så han, at ligklædet lå der; men 
han gik ikke ind i graven. Så nåede Peter frem, og 
han gik derind. Han så også ligklædet og lagde samti-
dig mærke til, at klædet, som Jesus havde haft over 
sit hoved, ikke var anbragt ved 
siden af ligklæderne, men lå rullet 
sammen på et sted for sig selv. Så 
gik den discipel, som var kommet 
først til graven, også ind - og da 
han så dette, troede han. For indtil 
da havde de ikke forstået, hvad 
det betød, når skriften siger, at han 
skulle opstå fra de døde. Så gik 
de hjem. I mellemtiden var Maria 
vendt tilbage til graven. Grædende 
bøjede hun sig og kiggede ind 
i gravkammeret, og der fik hun 
øje på to engle klædt i hvidt. Den 
ene sad ved hovedenden og den 
anden ved fodenden af det sted, 
hvor Jesus havde ligget. »Hvorfor 
græder du?« spurgte de.
»Fordi de har taget min Herre bort,« svarede hun, 
»og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun 
havde sagt det, vendte hun sig og så Jesus stå der; 
men hun genkendte ham ikke. »Hvorfor græder 
du?« spurgte Jesus hende. »Hvem leder du efter?« 
Hun regnede med, at det var havemanden, og sagde: 
Herre, hvis du har taget ham bort, så sig mig, hvor du 
har lagt ham, så jeg kan gå hen og hente ham. Jesus 
sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig mod ham. 
»Rabbuni!« udbrød hun på hebraisk (det betyder 
»Mester«). Rør ikke ved mig sagde han, jeg er endnu 
ikke vendt tilbage til min Far. Men gå hen til mine 
brødre og sig til dem, at jeg går til min Far og jeres 
Far, til min Gud og jeres Gud. Maria Magdalene løb 

tilbage til disciplene og sagde: Jeg har set Herren! Så 
fortalte hun dem, hvad han havde sagt. 

Johannesevangeliet kap. 20 v. 1 – 18
Bibelen på hverdagsdansk.

Hvad tror du – er dette en beretning eller en even-
tyrfortælling, som mange danskere vel forestiller sig 
det? Ja hvad gør man, når man nu har så svært ved at 
tro på det?
Nærlæser man de forskellige evangelier, så vil man 
opdage, at det svære deler man med Jesu venner. Så 
hvordan overbevises man? Jesus kunne godt have 
valgt, at møde sine venner i en stor flok, men det 
gør han ikke. Johannes har det inderlige forhold til 
Jesus, at det er nok for ham at blive bekræftet af 
at se de tomme klæder ligge i graven. Maria skal 
høre Jesus nævne hendes navn. Over for den store 
mængde af disciple, må Jesus tage en fisk i munden, 

for at bevise, at han ikke er noget 
spøgelse. Og så er der lige Thomas, 
der må stikke sin hånd ind i Jesu sår. 
Hvorfor møder Jesus sine venner 
så forskelligt påskedag? Mon ikke 
det er hans kendskab til dem hver 
især. Han ved, at det, der kunne 
skabe tro hos Johannes, ikke kunne 
det hos Thomas. Derfor åben dig og 
lad påskevirkeligheden komme så 
langt ind under huden på dig, at den 
skubber dødsangsten i hvert fald et 
stykke længere ud i krogene.  Du 
og enhver kristen skal ikke dø, men 
leve. Vi er arvinger til den nye jord.
I Sct. Johannes Kirke fejrer vi, at 
det er en beretning, som bibelen 

beskriver. Derfor samles vi til påskens gudstjenester. 
Skærtorsdag har man mulighed for at deltage i 3 fæl-
les arrangementer.

• kl. 17 er der fælles påskemåltid
 (pris 50,- kr/voksen og 20,- kr/barn u/12 år.)
 Tilmelding til Jesper Tungelund - tlf: 3025 7040
• kl. 19 har vi en Gudstjeneste.
• kl. 20 fælles kaffebord, hvor vi hygger, snakker
 og synger sammen.

Alle er velkommen til at deltage i hele fejringen eller 
deltage i dele af den.
Vi vil hermed gerne ønske dig og dine kære en rigtig 
glædelig påske!

Allan Skovrider, Menighedsrådet
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Aktuelt
Gospel, glæde og dynamik i Sct. Johannes Kirke

Menighedsarbejdet Hjertesager

April - Maj

Herning Gospel Voices inviterer alle til 
gospelkoncert tirsdag d. 10. maj. kl. 19:30 
i Sct. Johannes Kirke.

Herning Gospel Voices er på kort tid 
blevet kendt for at være et kor med livs-
glæde, dynamik og power. Koncerten i 
Sct. Johannes Kirke i maj byder på endnu 
mere af samme stof. Funky gospelnumre 
og smukke gospelballader er en del af ko-
rets spændende og varierende repertoire.

I januar måned fejrede koret 1. års 
fødselsdag. Sangerne, korleder/dirigent 
Henriette Kirchhoff Schjørring og pianist 
Henrik Tjagvad ser tilbage på en fanta-
stisk periode, hvor koret har opnået skønne resultater. Sidst koret gæstede Sct. Johannes Kirke var i december 
til julekoncerten, der trak fulde huse, og hvor stemningen var helt i top. 

Henriette Kirchhoff Schjørring har løftet koret fra værende et spændende engagement til et spirende og solidt 
bud indenfor gospelgenren. ”Det er meget livsbekræftende at synge – og også at få folk til at yde deres bedste 
indenfor sang, energi og udtryk”, udtaler Henriette.

Herning Gospel Voices ser frem til koncerten på ”hjemmebane”, og har et velspillende band med sig – med 
blandt andre den dygtige Henrik Tjagvad ved tangenterne.

Sct. Johannes sogns Menighedsarbejde (MA) har lige 
afholdt Årsmøde. Bestyrelsen blev suppleret, og vi 
kan derfor præsentere den nye bestyrelse, som kon-
stituerer sig i nærmeste fremtid.
Lars Madsen, Shane McGregor, Birthe Vestbo 
Andersen, Gert Vendelbo, Tina Sasser Tungelund, 
David Lauridsen, Nikolaj Mogensen, Scot A. 
Christensen og Lennart B. Jessen. Som suppleanter 
står Anette Fugl Nielsen og Britta Vendelbo.
MA står over for nye udfordringer, og en af dem er, 
at appellere til sognet, at støtte MA. Vi opfordrer til, 
at man støtter kirkebladet økonomisk.
MA’s nyhedsblad NYT, finansieret af støtteforenin-
gen, er lige udkommet. Bladet kan fås gratis i kirken, 
eller læses på kirkens hjemmeside. Medlemsskab af 
støtteforeningen er også en mulighed, vi anbefaler. 
Vi udsender ikke girokort mere, da de er for dyre. 
Benyt venligst nedenstående oplysninger i din bank, 
hvis du vil støtte MA.

For kirken har det altid været en hjertesag, at minde 
mennesker om det, hjertet kan, gør og styres af.
Mange har forsøgt sig med digte, for at sige, hvad 
hjertet fyldes af, og hvor store ting hjertet forbindes 
med. Her er et par eksempler:

Så	tag	mit	hjerte	i	dine	hænder,
men	tag	det	varsomt	og	tag	det	blidt,
det	røde	hjerte	-	nu	er	det	dit.
Det	slår	så	roligt,	det	slår	så	dæmpet,
for	det	har	elsket,	og	det	har	lidt,
nu	er	det	stille	-	nu	er	det	dit.
Og	det	kan	såres,	og	det	kan	segne,
og	det	kan	glemme	og	glemme	tit,
men	glemmer	aldrig,	at	det	er	dit.

Tove Ditlevsen

Det	er	det	bedste	bevis	på,	at	jeg	elsker	dig,
at	dine	vaner	lidt	efter	lidt	er	blevet	mine.

Japansk ordsprog

Jeg synes, begge beskriver noget, vi kan genkende 
som mennesker, der har et hjerte. Dog synes jeg, at 
det japanske ordsprog rammer en større sandhed, 
uden at det har været ment sådan. Hvis vi tænker den 
kristnes kærlighed til Kristus, er det en påmindelse 
om, at Kristi kærligheds vaner smitter af på os.

Lennart Jessen

GAVE TIL KIRKEBLADET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
1 - Indbetal til bankkonto: 7614 - 1028209
2 - Indlever kontanter til kirkens personale.
3 - Ønsker du skattefradrag, da kontakt sogne-

præst Lennart Jessen om denne mulighed.
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Aktuelt
Sådan set med unge øjne!

April - Maj

Der er gået nogle år, siden jeg 
første gang kom til Agape, sam-
men med nogle venner. Det var 
faktisk både sjovt og hyggeligt, 
og vi oplevede en god forkyn-
delse. I slutningen af gudstje-
nesten havde Allan Skovrider 
et event på at høre, om nogle 
kunne tænke sig at være me-

nighedsrådsmedlemmer. Jeg fangede hurtigt tanken, 
og brugte tid på at tænke over det senere og meldte 
tilbage, at det kunne jeg godt tænke mig.
Det har for mig ændret mange ting sidenhen, igen-
nem det at man udvikler et kærlighedsbånd til nogle 
mennesker, som man for de flestes vedkommende 
ikke kendte i forvejen. Det har givet meget socialt og 
åndeligt at være med til at danne en ramme om Sct. 
Johannes Kirke i en tid, hvor kirkebænkene bliver 
mindre slidte end de gjorde for nogle år tilbage, og 
så har det givet noget på selvtilliden, at man lige 
pludslig var på hele tiden, selvom man bare var til 
gudstjeneste eller omme at snakke med en kirketje-
ner om et eller andet, som skulle ordnes.
Til de månedlige møder er vi sammen om bøn og 
ord, og det, at vi kan snakke åbent om det og have 
hver vores holdning indenfor hver vores forening, er 
noget, jeg kun har oplevet som en styrke, for det har 
givet mange eksempler på, hvad der ikke fungerer og 
ligeså mange på, hvad der fungerer, når målet er at 
nå mennesker, der ikke har hørt om Gud før i deres 
liv. Alpha er en virkelig god og velsignende ting. 
Da at kunne tilbyde mennesker, som gerne vil tage 
imod, men som måske ikke kommer i kirke på grund 
af deres foredomme, og som til et alphakursus kan 
komme og gå med sænkede parader overfor kristen-
dommen. Det har skinnet igennem iblandt os, at de 
feste ikke har siddet i et råd før, men jeg synes, når 
jeg kigger tilbage, at vi har løst opgaven ganske fint, 
og der skal lyde en særlig tak, synes jeg, til dem som 
har trukket et stort læs.
Jeg har haft glæde ved at beskæftige mig med præ-
steboliger og kirkehøjskolen som de mest primære 
udover it osv. Det har givet et godt indblik i, hvilken 
økonomistørrelse sådan en kirke opererer i, og det 
har vi haft det meget fornøjeligt med. Jeg har det 
sådan, at mange ældre som regel har noget godt at 
komme med, hvorfor det heller ikke skræmte mig 
at melde mig til kirkehøjskolen, som blev lagt frem 
som en aldrende institution, hvilket jeg ikke fandt 
den værende. Jeg synes, det er utroligt spændende at 

sidde og diskutere dagsorden igennem, også selvom 
den nogen gange er kort, når man alligevel ikke det 
hele. Jeg har oplevet gudstjenesterne som meget 
dejlige, efter at vi startede med 11 gudstjenesten, 
i og med at jeg fik en mulighed for at deltage på 
en anden måde end før, hvor jeg mange gange sov 
mere, end jeg var vågen. Det har også glædet mig 
at se så mange børnefamilier til disse gudstjenester 
og at se den ungdom og fornyelse af kirken, som 
det giver at have børnefamilierne til stede. Udover 
det var det også dejligt med storskærmene, dejligt, 
fordi de giver mulighed for en hel masse teknisk, 
og som jeg har ladet mig fortælle, givet de ældre en 
bedre mulighed for at synge med, men også fordi 
det er muligt at give tilhørerne noget, de kan stimu-
lere hovedet ved. Det er ikke sjældent, at man er til 
møde/gudstjeneste, og så siger det ikke en dyt, det 
som den flinke mand prøver at sige. Så er det utrolig 
dejligt, hvis han havde taget et powerpoint med til 
at forklare eller vise ting, som det kan være svært 
at udtrykke gennem ord eller fagter. Ideen om, at de 
skal fungere som visuel altertavler, har jeg aldrig 
tænkt nærmere over. Jeg ser dem som et anderledes 
og dejligt arbejdsredskab til at fremme ikke kristne 
menneskers tro gennem nytænkning og større skrift 
end den, der forefindes i salmebøgerne.
 

Jeg er snart færdig som murerlærling og har ikke 
planer om at skulle fortsætte i faget efter min sven-
deprøve, som ligger sidst i marts. Hvad der efter 
følgende skal ske, ligger helt og holdent i Guds 
hånd. Jeg har nogle planer, der omhandler Amerika 
og militær, men lige så meget og nok det, der fylder 
mest, en fremtid præget af børn, helst dem, som ikke 
bruger ble. Om det er unglærer eller sfo eller noget 
helt tredje, er jeg ikke begyndt at tænke på. Længere 
ude ligger højskoleophold på Luthersk Missions 
Højskole i Hillerød, som den helt store begivenhed, 
men ellers er fremtiden præget af uvished, omend 
lys, da fremtiden er i Guds hånd.

Menighedsrådsmedlem Nikolaj Mogensen
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Lørdag	 d.	2.	april	 kl. 9:00 ACT-Herning. Sct. Johannes Kirke er igen med ved dette årlige kirkelige hjæl-
pearbejde. Vi går i gang kl. 9 og afslutter kl. 15. Program findes i kirken 
eller på hjemmesiden www.actherning.dk

Tirsdag	 d.	5.	april	 kl. 19.30 IM-fællesmøde. Tale v. Fritidsforkynder Jørgen Hedager Nielsen, Børkop.
Emne: ”Jordens største under” – om den kristne kirke. 
Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.

Torsdag	d.	7.	april	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040.
Torsdag	d.	7.	april	 kl. 19:30 Sogneaften. Taler: Flemming Kofod-Svendsen.
	 	   Emne: ”Døden, Sorgen, Håbet”.
Lørdag	 d.	9.	april	 kl. 20:00 Koncert med bandet ”Bail” under ledelse af Daniel Vendelbo. Fri entré.
Tirsdag	 d.	12.	april	kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Kaptajnen behøver ingen orlov”. Det handler om demonte-

ring af to ilanddrevne miner og konsekvensen for de impliceredes familier. 
v/ Ida Vestergaard, Herup.

Onsdag	 d.	13.	april	kl. 19:30 Det kristne familieliv. Gud skabte dem som mand og kvinde.
	 	   ved sognepræst Helge Pahus, Karlslunde.
Torsdag	d.	14.	april	kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Søndag	 d.	17.	april	 kl. 20:00 Påske-koncert med Sct. Johannes Kantori. Påskeblomst! hvad vil du her?
	 	   Ledet af Irma Andersen. Ved orglet: Bjarne Hersbo.
Torsdag	d.	21.	april	kl. 17:00 Fællesspisning Skærtorsdag. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040.
Torsdag	d.	21.	april	kl. 20:00 Sangaften med kaffebord umiddelbart efter gudstjenesten, der er kl. 19:00.
Fredag	 d.	22.	april	kl. 15:00 Koncert. Langfredagsmeditation i Jesu dødstime. Ved orglet: Bjarne Hersbo.
Tirsdag	 d.	26.	april	kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Fiskerne af Hans Kirk”. Om filmen / romanen Fiskerne 

med lysbilleder og miljøskildring fra Gjøl.
	 	   v/ Forstander Jørgen Nørgaard, Skjern.
Onsdag	 d.	27.	april	kl. 19:30 Planlægningsmøde af Sognedag 2011. Alle er velkomne!
Torsdag	d.	28.	april	kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

Torsdag	d.	5.	maj	 kl. 18:00 Festaften for kirkens frivillige. Menighedsarbejdet og menighedsrådet er så 
småt i gang med at indbyde til denne fest. Dette er den årlige tak, som kir-
ken giver til alle dem, der laver et tilbagevendende stykke frivilligt arbejde 
i og ud fra Sct. Johannes Kirke. Vi kommer sikkert igen over 100 indbudte.

Tirsdag	 d.	10.	maj	 kl. 19:30 Herning Gospel Voices koncert. Der betales entré. Læs mere på side 3.
Tirsdag	 d.	10.	maj	 kl. 19:30 Tirsdagsklubben. ”Naturvejlederen har igen fået nye ideer”.
	 	   v/ Naturvejleder Edvard Kristensen, Herning. Pris kl. 125,- inkl. gode ben 

m. tilbehør + brød til kaffen. Medbring selv drikkevarer + kaffe + service. 
Afgang fra kirken kl. 18:00. Tilmelding nødvendig!

Onsdag	 d.	11.	maj	 kl. 12:30 Udflugt med Café Johannes. Læs mere på forsiden.
Torsdag	d.	12.	maj	 kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Afslutning før sommer. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag	d.	19.	maj	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040.
Torsdag	d.	19.	maj	 kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær Villy Sørensen, Hammel. Lovsang.
	 	   Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Mandag	d.	23.	maj	 kl. 18:30 Børn & Unge - Gudstjeneste. Hvad sker der denne gang? Kom og oplev noget, 

der er lidt anderledes. Voksne og ældre er også velkomne, hvis de tør! ;)

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen herover)

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.

April - Maj



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 for svagtseende - Ring til sognepræst Lennart Jessen og få det gratis tilsendt.

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

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
3. apr. Midfaste 9:30 + 11:00 JLBJ KFS
10. apr. Mariæ bebudelse 9:00 + 11:00 LBJ Konfirm Vestervangskolen
17. apr. Palmesøndag 9:30 + 11:00 JSAC Menighedsarbejdet
21. apr. Skærtorsdag 11:00 Irene Schjødt Døvemenigheden
21. apr. Skærtorsdag 19:00 LBJ+SAC Samv. Menighedspl. Læs om aftenen side 2
22. apr. Langfredag 9:30 SAC
24. apr. Påskedag 9:30 LBJ KFUM/K i Danmark
25. apr. Anden påskedag 9:30 SAC
1. maj 1. søn. eft. påske 10:00 SAC Konfirm Brændgårdskolen
8. maj 2. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JLBJ Vort eget missonsproj.
15. maj 3. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JSAC Folkekirkens ungd.kor
20. maj Bededag 9:30 SAC Kirkefondet
22. maj 4. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JLBJ DBI
23. maj 18:30 LBJ B & U-Gudstjeneste
29. maj 5. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JSAC Unge Hjem
2. juni Kristi himmelfart 9:30 LBJ Vort eget missonsproj.
5. juni 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JLBJ KFUMs Soldatermis.

 * Den lille Smiley J betyder, at der tilbydes Børnekirke under prædikenen.

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

I tiden...
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SOGNEDAGEN 2011
Menighedsarbejdet prøver igen 
i år at arrangere en Sognedag. 
Lørdag den 3. september er 
valgt, og planlægningsmøderne 

for Sognedagen ses nederst. Vi inviterer alle in-
teresserede med til disse planlægningsmøder i 
Den Store Sal i Sct. Johannes Kirke. Det bliver 
kl. 19:30. Vi håber, vi kan finde ud af, hvor meget 
vi kan regne med. Måske kommer der også nye 
ideer frem, som vi kan bruge.

 1. planlægningsmøde 27. april.
 2. planlægningsmøde 15. juni.
 3. planlægningsmøde  24. august.

Lennart B. Jessen

PÅSKEHØJTID
Påskens højtid er igen en velkommen anledning 
til at tænke over, hvad den kristne tro indholder.
Læs f.eks. salme 236 i Den Danske Salmebog.

Af N.F.S. Grundtvig 1817

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?


