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JuniorklubbenDøbte

Så er den nye	juniorklub begyndt i Sct. Johannes Kirke. Vi er både 
glade, stolte og taknemmelige over, at 8 unge ledere har taget initia-
tivet til at gøre en forskel for de unge	fra	9	til	13	år. Det betyder, at 
kirken nu kan tilbyde aktiviteter for alle børn 0-13 år.
Klubben samles hver	onsdag	kl.	18:30	i	kirketårnet. Lederne 
for klubben blev enige om at kalde klubben IXTYS, som på græsk 
betyder fisk. Fisken var de første kristne menigheders hemmelige 
kendetegn. I klubben bliver det gode og værdifulde forbundet med 
det sjove, spændende og interessante. Første mødeaften har allerede 
været, når dette blad udkommer. Der er gang i den, når klubben finder 
på aktiviteter. Alle kirkens bygninger skulle være område for ”Jagten 
på den hellige gral”. Indianna Jones var også med ;)
Hvis du kender en, der gerne vil være med, så findes der program-
mer	for IXTYS i kirken eller på kirkens	hjemmeside på nettet. Du 
kan også kontakte: Betina Lunde Bunch - betinalunde@gmail.com 
- 5331 0721 * Samuel Bjørn Jessen - sbjess@live.dk - 2825 3672 * 
Pernille Knudsen - pernille-knudsen@live.dk - 2829 2042

Lennart B. Jessen

1.3.2011	-	30.4.2011
Isabella Friis Moesby Brodersen
Valdemar Elias Hougaard Lyhne
Markus Brodersen Toustrup
Tristan Fløe Steen Hansen
Aron Storm Hede Olsen
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SOGNEUDFLUGT
Den 14. juni 2011 
Se bagsiden!

SOMMER CAFÉ
Café johannes har åben som-
meren igennem

MENIGHEDSRÅDET
På side 3 annoncerer menig-
hedsrådet et nyt initiativ mht. 
sidste gudstjeneste i måneden.

DER SKER OFTE NOGET SPÆNDENDE OG SJOVT I SPÆTTEN

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Legestuen

Børneklubben

Sommer Café

Menighedsarbejdet

Juni - August

Sct. Johannes Kirkes 
Børneklub er for børn i alde-
ren 4 – 8 år hver tirsdag kl. 
14:30 – 16:00 i Sct. Johannes 
Kirke, Fredhøj Allé.
Vi tilbyder et nyt spændende 
program efter sommerferien, 
med opstart tirsdag den 16. 

august. Af aktiviteter kan nævnes: Vi synger, spiller, 
hører bibelhistorier, får forfriskning, leger, hygger og 
har masse af aktiviteter. Hver gang børnene kommer, 
får de et kryds, som udløser en præmie hver 7. gang. 
For ikke længe siden fik Julie Nielsen en ekstra ge-
vinst, da hun havde været i Spætten 100 gange.
Mange af børnene er rigtig trofaste, og det er de fri-
villige ledere også. Det glæder vi os meget over.
Det nye program kan allerede hentes i kirken, på bib-
lioteket eller ses på nettet. Der er ingen tilmelding, 

man kan begynde i børneklubben året 
rundt. For børn, der er i institution i 
sognet, er der mulighed for gratis taxa 
efter aftale med sognemedhjælperen, 
hvor der også kan indhentes yderli-
gere information.

Tove B. Jessen

Café Johannes holder åbent 
hver onsdag også i sommerti-
den. Her er der mulighed for at 
tage en pause i hverdagen og 
lægge vejen forbi kirken, hvor 
der er kaffe på kanden og mu-
lighed for at mødes og måske 
lære nye at kende. Cafeen har 

åbent hver onsdag fra kl. 14–16, og man kan komme 
og gå i dette tidsrum.
Der er ikke noget fast program, udover den kom-
mende uges meddelelser og fællessang den sidste 
halve time. Prøv det og inviter evt. naboen med.

Sct. Johannes Kirkes 
Legestue mødes i Sct. 
Johannes Kirke hver torsdag 
kl. 9:30 – 11:30.
Ørnereden er for børn i al-
deren 0 – ca. 3 år ifølge en 
voksen.
Der tilbydes samvær med 

sang, musik og leg. Der er god tid til snak og hygge 
med hinanden, alt imens børnene leger. Man kan 
sige, det positive ved at gå i legestue kan blive, at 
der investeres i dit barns fremtid. Og som voksen 
kan man opnå den sidegevinst at få kontakt til nye i 
lokalområdet. Der er ingen tilmelding, legestuen kan 
benyttes efter tid/behov. Man kan ikke begynde for 
tidligt i Ørnereden, der er meget plads til udendørs 
sovende børn, alt imens de voksne får en hyggelig 
formiddag. I Ørnereden giver vi gratis kaffe/te, man 
medbringer madpakke til eget forbrug.
Nye programmer kan afhentes i kirken, på biblio-
teket eller på hjemmesiden. Det er et gratis tilbud! 
Yderligere information kan fås hos sognemedhjælpe-
ren.

ØRNEREDEN

Menighedsarbejdet (MA) har efter 
Årsmødet konstitueret sig således: 
Formand Lars Madsen, Næstformand 
Gert Vendelbo, Kasserer Shane 
McGregor, Medlem Birthe Vestbo, 
Medlem Tina Sasser, Medlem fra MR David 
Lauridsen, Medlem fra MR Nikolaj Mogensen og 
præsterne Scot Christensen og Lennart Jessen.
Menighedsarbejdet vil gerne involvere flere i Sct. 
Johannes Kirke. Derfor står støtteforeningens udvi-
delse højt på MAs dagsorden. Lige nu er kontingen-
tet 50,- kr. pr. år. Et symbolsk beløb, der finansierer 
bladet NYT, der udsendes 2 gange hvert år.
Støtteforeningen ser vi som den platform, hvor Sct. 
Johannes Kirke kan skabe kontakt og overblik over 
det, som menigheden ønsker og det, man gerne vil 
bidrage med.
MA vil gerne have mange flere støttemedlemmer, 
der giver en hånd med eller støtter MA med gaver.
Pengegaver kan indbetales direkte til MA eller via 
Samvirkende Menighedsplejer, hvor det er fradrags-
berettiget. (Se yderligere oplysninger på side 5).Julie Nielsen
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Aktuelt
Nyt fra menighedsrådet Sognedag 2011 - 3. september

Besøgstjenesten

Årets konfirmander 2011

Juni - August

Menighedsarbejdet prøver 
igen at arrangere sognedag. 
I år bliver det lørdag den 3. 
september. 
Vi håber meget, at det bli-
ver en lige så god oplevelse 

som i 2010, for det blev en god dag på trods af det 
lidt fugtige vejr. Da det ikke kan undgås, at der vil 
være lidt udskiftning i flokken af medhjælpere på 
dagen, så vil vi her opfordre til deltagelse. Vi kunne 
godt bruge flere hænder til dagen. De næste plan-
lægningsmøder er den 15 juni og den 24. august.

Menighedsarbejdet

Inspirationsaften
Alle interesserede er meget 
velkomne til inspirationsaften, 
onsdag den 8. juni kl. 19:00
Emne: Tanker og overvejelser 
i det frivillige arbejde som be-
søgsven: Hvilke forpligtelser 
har jeg også? – Overfor vedkommende og dennes 
familie og evt. plejehjem/institution.
v/ Pens. sygeplejerske Birthe Vestbo, Herning.

Hvis du går med overvejelser om at blive besøgsven, 
så vil denne aften være en rigtig god anledning til at 
møde og snakke med besøgsvenner i Sct. Johannes 
Kirke.
Af hensyn til kaffebord er der tilmelding til sogne-
medhjælperen tlf.4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk, 
senest den 7. juni.

Ved Sct. Johannes Kirke vil 
vi den kommende tid forsøge 
alene at afholde 1 gudstjeneste 
den sidste søndag hver måned.  
Det betyder, at højmessen kl. 
9.30 bliver en samlende guds-
tjeneste for hele menigheden. 
Ordningen vil forløbe som et 

forsøg hen over sommeren og menighedsrådet vil 
efterfølgende vurdere, hvorledes ordningen fremad-
rettet skal forløbe. 

Med venlig hilsen menighedsrådet  

Sct.	Johannes	Kirkes	Besøgstjeneste
Vi har en stor flok frivillige besøgsvenner ved Sct. 
Johannes Kirke, som tager rundt på mange besøg.
Besøgene aftales individuelt imellem besøgsven og 
modtager. Besøgstjenesten forventer ikke, at man 
som besøgsven skal kunne gå ud på besøg en be-
stemt ugedag.
Vi er alle forskellige, det er venner og modtagere 
også, derfor er det en stor styrke i besøgstjenesten, 
når besøgene kan aftales efter tid og behov.
Rigtig mange ønsker en besøgsven, og lige nu mang-
ler vi besøgsvenner i Sct. Johannes Kirke.
Måske har du overvejet denne mulighed, at der godt 
kunne afsættes lidt tid til stor glæde for en anden. 
En sidegevinst er, at det oftest bliver til stor gensidig 
glæde. Kort sagt. GIV LIDT - FÅ MEGET!
Kontakt sognemedhjælperen og få en uforpligtende 
samtale, eller velkommen til inspirationsaftenen i 
Besøgstjenesten onsdag den 8. juni kl. 19:00 i Sct. 
Johannes Kirke..

VESTERVANGSKOLEN
Kirstine Antonsen
Emil Broberg
Frederik Leth Christensen
Kathrine Pape Gadegaard
Kasper Kiær Hansen
Lasse Hansen
Jonas Lodahl Haxholm
Emma Galmstrup Højhus
Jesper Risom Jakobsen
Frederik Blaabjerg Jørgensen
Tanja Ørtoft Kirkeby
Christina Lenius Knudsen
Steffen Ledgaard
Christian Lorenzen
Majken Lodahl Madsen

Christa Lodberg Michaelsen
Maria Skoubo Nielsen
Alexander Lambæk Olesen
Emilie Lundsberg Overgaard
Sara Pedersen
Camilla Randrup Sejr
Nicolai Krogh Hoffmann 
Vendelbo
Cecilia Jørgensen
Freja Bach Andersen
Sara Kjer Andersen
Mads Anders Bust
Maja Rahlff Christensen
Patrik Larsson Dyrager
Sebastian Måbjerg Hald
Kristoffer Havn

Johan Stensig Jensen
Martin Overgaard Jensen
Nicolai Bjørn Jessen
Katrine Sofie Boulund 
Knudsen
Kristian Lodahl Madsen
Nanna Feldbak Madsen
Sandra Jee Nielsen
Anne Hedegaard Nissen
Mikkel Guldal Nyborg
Jeppe Mygind Pilgaard
Mikkel Bjerregaard Poulsen
Simon John Brønnum Søes
Kristine Søby Sørensen
Anders Jeppesen Wilhem
Majken Lodahl Madsen

BRÆNDGÅRDSKOLEN
Daniella Blackmore Jensen
Rikke Grandahl Nørgaard 
Lauridsen
Louise Ginnerskov Mikkelsen
Rikke Larvid Olesen
Shirley Jeanet Pedersen
Rasmus Daugaard Andersen
Nikolaj Bülow
Thomas Molin Christensen
Oliver Madsen
Emil Brøndum Krugstrup 
Pedersen
Nicholai Andreas Rasmussen
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Til eftertanke

Gud - og Emil fra Lønneberg

Gode mennesker kommer i Helvede

Juni - August

“Fader Vor”, beder vi. Men hvordan er han? Ikke 
så få forestiller sig Gud omtrent som Emils far 
fra Lønneberg. Ham, der hidsigt råber “Fordømte 
knægt”.
Men Gud ligner meget mere Alfred, karlen på går-
den. Han er det trygge holdepunkt i en verden af 
skældud og trusler, og lykkeligt siger Emil til Alfred, 
mens han ser ham dybt i øjnene: “Dig og mig, 
Alfred!” Og svaret, han får, bekræfter det, som han 
jo godt ved: “Ja, dig og mig, Emil - det kan du tro!” 
Hvad Alfred er for Emil, er Gud for alle små og store, 
som gerne vil opføre sig godt og søger både frihed 
og et fast holdepunkt i tilværelsen: Dig og mig, min 
Gud, i leg og sorg, i ro og i kaos. Du og jeg, min 
Gud, uanset hvad der sker, i vrede og ømhed, i kamp 
og uvished. Bønnens hjerte er dette “dig og mig!” 
Den kerne er et frø, sprængfyldt af liv, som uendeligt 
mange blomster kan vokse frem af.
Når jeg forsøger at fatte det mest centrale i Jesu un-
dervisning i bøn, vender jeg altid tilbage til hans til-
lid til Guds hjerte. På så mange måder forsøger Jesus 
at få mennesker til at fatte, hvor velvillig og forstå-
ende Gud i virkeligheden er, hvor generøs han er, og 
hvor tæt han er på os. Gud skal hverken smigres eller 
overtales. Gud står allerede ved vores side, og hans 
glæde er at omgås os og opfylde vores behov. Vi er 
frie til at fantasere vildt sammen med Gud, at ønske 
og drømme. Og vi kan lige så frit tage livtag med 
ham i skuffelse og oprør. Vi er frie til at bede om alt 
- men ikke tvunget til at gøre det. Vi behøver ikke at 
have overblik og kontrol, for at vi kan leve sammen. 
‘Min far, kongen’, ved
og forstår alt. Han har alt i sin hånd, og siger med 
ømhed og glæde “Mio, min Mio.”

Af Margareta Melin
’Bön - helt enkelt’ - Verbum © 1992

En af de ting, der virkelig kan få mig i kog, er idéen 
med, at forestillingen om Gud bare er født ud af mit 
eget religiøse instinkt i mit eget hoved. Freud påstod, 
at forestillingen om en fadergud bare var et biprodukt 
af ens faderbillede; ideen om en himmelsk autoritet 
er bare en neurotisk projektion af ens faderlængsel 
og hvad ved jeg. Religion er simpelt hen en kollektiv 
tvangsneurose. Det irriterer mig virkelig. Og noget 
af det, der irriterer mig mest, er, at der er forfærdelig 
meget om det. Sådan går det jo tit ... 
Mange forestillinger om Gud sidder næsten mejslet 
ind i vores tanke fra vores første år - de har bare ikke 
noget med Gud at gøre, som han faktisk er. Alligevel 
er de næsten ikke til at få has på. De sidder som støbt 
ind i vores sind, og vi kan ikke hamre dem ud med 
et trykluftsbor. Ikke engang altid med terapi. Disse 
vrangbilleder af Gud, vi alle slæber med os, kommer 
til at stå mellem os og Gud, sådan som han virkelig 
er. Hvis ikke vi på en eller anden måde besejrer dem. 
... Et af de vrangbilleder sidder rigtig godt fast - et af 
dem, mange af os bærer allermest forpint rundt på: 
Den tanke, at Gud kun godtager den gode. Den er jo 
meget logisk. Gud er jo selv den gode. Altså godtager
han kun andre gode. Har vi mødt den holdning hos 
mennesker, vi har været tæt afhængige af, sidder det
dybt i os, at sådan gør Gud nok også. Visse folk tror 
endda, at dét er kristendom!
En amerikansk præst, Tony Payne, sagde en gang om 
det til en gruppe studenter: ”Gode mennesker kom-
mer i Helvede. Kun de onde kommer i Himmelen.” 
De kiggede på ham med glasagtige øjne. Hjernerne 
stod i frigear, håndbremsen var trukket. Han holdt 
det ikke ud længere. ”Hvad sagde jeg?” - ”Du sagde, 
at de gode kommer i Himmelen, og de onde kommer 
i Helvede.” - ”Nej”, protesterede han, ”det var ikke 
det, jeg sagde”. ”Nej, det var ikke sådan, du sagde 
det”, meldte en sig. ”Du fik byttet rundt på Himmel 
og Helvede.” - ”Ja”, kom en anden til hjælp, ”du ville 
sige, at de gode kom i Himmelen, men du kom fak-
tisk til at sige, at de gode kommer i Helvede...” Det er 
et af de mest ødelæggende vrangbilleder af Gud, fordi 
det kører på en forestilling om en kærlighed på be-
tingelser: Du er virkelig højt elsket af den gode Gud - 
hvis du ... på betingelse af ... under forudsætning af ... 
osv. Men de fortabte er dem, der stoler på deres egen 
godhed og takker Gud, fordi de ikke er som andre 
mennesker - mens Gud frelser dem, der indser deres 
egen ondskab og beder om tilgivelse for den. Det an-
det lyder meget religiøst. Men det er stadig kærlighed 
”på betingelse”. Og det kan kræve et regulært mirakel 

at få ændret den falske forestilling. Men hvordan ryk-
ker man et vrangbillede af Gud op med rode?
Jeg vil ønske dig en god dag, hvor gamle, forvrængede 
gudsbilleder begynder at krakelere. Let forkortet fra 

Leif Andersen - ‘Ved Dagens Begyndelse’
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Torsdag	d.	2.	juni	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Søndag	 d.	5.	juni	 kl. 16:00 Weimarkoncerten - Orgelkoncert med fokus på verdenskulturbyen Weimar.
	 	  Med musik af Johann Gottfried Walther, Johann Sebastian Bach - og et side-

spring  til Goethe og Schiller samt - i anledning af 200-året for Liszts fød-
sel - og hans betydning for Weimar - hans Phantasie og Fuga over tonerne 
BACH. Ved orglet: Helene Hersbo og Bjarne Hersbo. Fortælling: Else-
Marie Hersbo.

Onsdag	 d.	8.	juni	 kl. 19:00 Besøgstjenesten arrangerer inspirationsaften (se mere side 3).
Torsdag	d.	9.	juni	 - Sidste frist for tilmelding til Sogneudflugt.
	 	  Tilmelding kan ske til menighedsrådsmedlem Allan Skovrider tlf: 5240 8010 

eller præsterne Lennart Jessen og Scot Christensen.
Tirsdag	 d.	14.	juni	 kl. 12:30 Sogneudflugt med afgang fra kirken.
Onsdag	 d.	15.	juni	 kl. 19:30 Planlægningsmøde for Sognedagen i september.
Torsdag	d.	16.	juni	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Torsdag	d.	16.	juni	 kl. 19.30 IM-møde. (Afbud fra missionær Heri Eltør.) Derfor: Talerfri aften.
	 	  Kom og medvirk til en indholdsrig aften.
	 	  Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag	d.	30.	juni	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Torsdag	d.	11.	aug.	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040
Torsdag	d.	18.	aug.	 kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær Finn Najbjerg, Vinderslev. Lovsang.
	 	  Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Onsdag	 d.	24.	aug.	 kl. 19:30 Planlægningsmøde for Sognedagen i september.
Torsdag	d.	25.	aug.	 kl. 17:00 Fællesspisning. Tilmelding til Jesper Tungelund, tlf: 3025 7040

Sognekalender

Støtteforeningen

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 program på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 er der Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 er der gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 16:15 - 17:00 andagt i Dåbslokalet.
 kl. 18:30 - 20:30 Juniorklubben ”IXTYS” samles i tårnet. (se program på www).
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. (Se program på centret).

Da flere og flere spørger os, hvor-
dan det lige er med mulighederne 
for at støtte Menighedsarbejdet, så 
vil vi her give disse oplysninger 
videre. Det er glædeligt, at der er 
opmærksomhed omkring Menig-
hedsarbejdets mange indsatsområ-
der. Det giver grobund for mange 
gode aktiviteter i Sct. Johannes 
Kirke. Tænk på, at vi nu kan få lov 
til at huse klubber for børn fra 0 
og til 13 år. Men vi ved alle, at det 
kræver også, at menigheden støtter 
de unge frivillige ledere i deres 

virke. Hvis man ikke lige selv har 
lyst til at give en hånd med ved 
børnene, så er der også mange 
andre grene på det træ, der hedder 
Menighedsarbejdet - og har man 
ikke energi til det, så er der også 
mulighed for at give en pengegave 
til dette vigtige arbejde i Guds 
rige.
Pengegaver kan overføres direkte 
til Menighedsarbejdets	bank-
konto:	Reg:	2570	Konto:	6110	
004	166.	Indbetaling med fra-
dragsret kan ske til Samvirkende	

Menighedsplejer	
på girokonto	9541-
7001797.
I 2011 skal man 
over 500,- kr før der 
gives fradrag, fra 2012 gives der 
også fradrag for mindre gaver.
Det er faktisk en god ting. Hvis 
man f.eks. giver 3000,- kr. får man 
500,- kr tilbage fra staten.
Vi håber, at man vil benytte mu-
ligheden for Menighedsarbejdets 
skyld og dem der får glæde af det.

Lennart B. Jessen

Juni - August



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 i sognet - 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
2. juni Kristi himmelfart 9:30 LBJ Vort eget missonsproj. Optages til radio
5. juni 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 JLBJ KFUMs Soldatermis.
12. juni Pinsedag 9:30 SAC Folkekirkens Nødhj.
13. juni 2. Pinsedag 9:30 LBJ
19. juni Trinitatis søndag 9:30 + 11:00 JSAC Religionspæd. Center
26. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Grønlandsk Bibelsag
3. juli 2. søn. eft. trin. 9:30 SAC FDF’s Missionsarb.
10. juli 3. søn. eft. trin. 9:30 SAC Menighedsarbejdet
17. juli 4. søn. eft. trin. 9:30 SAC Bibellæser-Ringen DK
24. juli 5. søn. eft. trin. 9:30 LBJ IKON
31. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Vor eget missionsproj.
7. aug. 7. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Århus Diakonhøjsk.
14. aug. 8. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JSAC KFUM Idræt
21. aug. 9. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JLBJ Dialogcentret
28. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 SAC DK Israelsmission
4. sept. 11. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JLBJ Menighedsarbejdet

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

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

I tiden...
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SOGNEUDFLUGT
Den 14. juni kl. 12:30 fra kirken. 
Turen går til.....Nej - det røber vi ikke her og nu. 
Men tilmeldingsfristen er den 9. juni, og prisen 
er 150,- kr. pr. person. Tilmelding kan ske til me-
nighedsrådsmedlem Allan Skovrider tlf: 5240 
8010 eller præsterne Lennart Jessen og Scot 
Christensen. Tlf. ses nederst på siden her.

Pinsebøn
O Helligånd,

vor trøstermand,
som er ét med Faderen og Sønnen.

Du har talt gennem de gamle profeter
og er steget ned i apostlene som tunger af ild.

Du har fyldt helgenerne med fromhed
og skænket dem vidunderlige gaver.

Vi bønfalder dig om at fylde os med nåde,
oplyse os med dit guddommelige lys

og med din kærligheds ild.
Forny i os dit gode værks ånd

så vi må få et evigt liv i dig.
Amen


