
Næste kirkeblad indeholder februar - marts måneder. Deadline er 2. januar 2012.
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STØT KIRKEBLADET
Vær økonomisk med til, at vi 
kan bevare kirkebladet.

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

TAK FOR SOGNEDAGEN
 Mange hjalp til, at det blev 

en dejlig oplevelse og et pænt 
overskud.
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Sct. Johannes Kirkes børneklub 
Spætten har netop haft besøg af 
bedsteforældre. I Spætten oplever 
vi stor opbakning til børnene, 
hvilket har en uvurderlig værdi 
til fremme og fastholdelse af den 
kristne tro. Vi har fået en gave i 
vores dåb, som nødvendigvis må 
gives videre, så den ikke skal mi-
ste sin værdi.
Samvær i familien kan være man-
ge ting. Det moderne menneske 
bruger i dag meget tid på at styrke 
livsværdier, sørger for god livsstil 
osv. Men tiden får vi kun givet én 
gang, derfor gælder det om at have 
fokus på det, der giver værdi også 
når det ”stormer” omkring os.
Vi er omgivet af informationer og 
får tilbud til mangt og meget, hvor 
vi opfordres til at være med igen 
og igen. Skal familien have et godt 
navigationsredskab gælder det om 

at have et solidt fundament at sty-
re ud fra. Her kommer kirken ind 
i billedet. Danmark er bygget på 
en kristen arv, som er så værdifuld 
for vort samfund. at vi må hjælpe 
hinanden til at holde fast også 
gennem generationer, hvor arven 
går fra forældre til børn, også uan-
set hvor gammel man er blevet.
Vi skal lære hinanden at få gode 
vaner, der kan støtte, og være med 
til at kæmpe for kirkens værdier, 
der kan holde til gode tider såvel 
som krisetider. Det vil styrke en-
hver familie.
Sct. Johannes Kirke ønsker at 
leve kirken ud i hverdagen. Benyt 
kirkens tilbud, der er mange mu-
ligheder ugen igennem, som finder 
sit samlingspunkt i søndagens 
gudstjenester. Se mere her i bladet 
og i øvrigt på kirkens hjemmeside.

Sct. Johannes Kirkes julekrybbe
Foto: Ole Jørgensen, Lokalhistorisk Arkiv

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Støt fortsat kirkebladetBedeuge 2012

Hvert år beder vi jer læsere om støtte til kirkebladet. 
Menighedsrådet finansierer udgifterne til tryk af bla-
det, men Menighedsarbejdet laver layout på bladet, 
og distribuerer det. Dette arbejde udføres af frivillige, 
som stadig behøver en økonomisk hjælpende hånd til 
hjemkøb af forskelligt materiel / udstyr, så dette kan 
lykkes. Støt os ved at bruge disse oplysninger:

Torsdag den 3. november kl. 19:30
Taler: Pastor Emeritus Hartvig Wagner, 
Gullestrup. Tidligere sognepræst ved 
Sct. Johannes Kirke. Emne: Det Nye 
Testamente set i arkæologiens lys.
Hartvig Wagners store viden om emnet 
sikrer os en meget interessant aften.

Torsdag den 1. december kl. 19:30
Denne sogneaften bliver en salme-
sangsaften med nyt og gammelt til 
advent og jul. Her medvirker vores 
organist Bjarne Hersbo ved flyglet.

Torsdag den 5. januar kl. 19:30 
Filmaften hvor vi ser filmen: ”Amazing 
Grace” Filmen varer 1 tim. 55 min.
Filmens handling foregår i England, 
hvor det kristne menneskesyn efter-
hånden prøver at afskaffe slaveriet. En 
stærk film om de værdier, vi tror på. Ef-
ter filmen vil der som sædvanligt være 
kaffebord, hvor vi hygger os med snak, 
måske også omkring den sete film.

#

GAVE TIL MENIGHEDSARBEJDET 
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.

KFUM-Spejdernes Julemarked

Sogneaftener

Nyt om Evangelisk Alliances Bedeuge.
I mange år har vi i Sct. Johannes Kirke 
deltaget i Evangelisk Alliances Bedeuge, 
som finder sted hvert år i januar. Vi har 
også i mange år haft et samarbejde med 
Bethania omkring denne uge, hvor vi 
har deltaget hos dem en aften, og de har 

været hos os en aften.
I bedeugen i år blev vi af flere deltagere  opfordret til 
at udvide samarbejdet til andre kirker, da det jo egent-
lig er det, Evangelisk Alliance går ud på.
Inden vi i IM-udvalget havde foretaget os noget i den 
retning, blev vi kontaktet af Herning Frikirke, som øn-
skede dette samarbejde. Det sagde vi ja tak til. Da vi 
orienterede Bethania om det, viste det sig, at de også 
var interesserede. I forvejen havde de et samarbejde 
med Herning Kirke og Luthersk Mission. De blev så 
efterfølgende kontaktet og spurgt, om de var interes-
serede i dette større fællesskab. Det sagde begge ja 
tak til. Så derfor er vi nu 5 kirker/menigheder, der går 
sammen og således skiftes til at åbne dørene en aften i 
bedeugen 2012. Hver aften vil det være en gæst fra en 
af de andre kirker/menigheder, der står for forkyndel-
sen.
Det er en stor forandring, der sker, en ny epoke, der 
begynder. Vi håber, man vil tage godt imod forandrin-
gen og bestræbe sig på at komme – også selvom man 
skal ”i byen” flere aftener. 
I, der selv har bil, tænk på, om der er nogle, I skal til-
byde et lift! I, der ikke har, spørg efter kørelejlighed!

Selma Holm,
formand IM-udvalget.

Søndag den 20. november
fra kl. 10.30 – 14.00

i Sct. Johannes Kirke.

Dekorationer, juletræer, nisser, tombola m.m.

På gensyn
KFUM-Spejderne Sct. Johannes gruppe

November - December - Januar

Evangelisk Alliances Bedeuge 
2012 kl. 19.00

Mandag d. 9. jan.
 Bethania, Torvet.
Tirsdag d. 10. jan.
 Herning Frikirke, Møllegade.
Onsdag d. 11. jan. 
 Herning Kirke ( Skriftemåls og
 nadvergudstjeneste) v. Erik Nikolajsen.
Torsdag d. 12. jan.
 Luthersk Mission, Godthåbsvej.
Fredag d. 13. jan.

 Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning 3

Aktuelt

#

Allehelgen i Sct. Johannesn Kirke

Adventshygge for Besøgsvenner

Julegudstjeneste & Julefest i børnehøjde

Julekrybbe i våbenhuset

Nu står døren på klem

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

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

Igen i år holder vi en bør-
nevenlig julegudstjeneste 
den 24. dec. kl. 11:00. 
Et rigtigt godt tilbud til 
børnefamilier.

Har du tid og lyst til mere, 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

Lennart B. Jessen

November - December - Januar

Onsdag den 30. november kl. 
19:00 arrangeres adventshygge 
i Sct. Johannes Kirkes Besøgs-
tjeneste. Hvis du overvejer at 
melde dig som besøgsven, er du 
meget velkommen til at være med 

denne aften. Der bliver god mulighed for at møde 
besøgsvenner og måske få klarhed på spørgsmålet, 
om denne frivillige tjeneste er en 
opgave netop for dig. Årets jule-
gave kunne måske være, at en del 
af din tid bliver til stor glæde for et 
medmenneske.
I Sct. Johannes Kirkes Besøgstje-
neste arrangeres der individuelle 
aftaler mellem vært og ven. Man er 
som besøgsven og vært ikke mere bundet af aftaler, 
end man har tid og lyst til.
Kontakt sognemedhjælperen for yderligere info. tlf. 
4035 6553 / tbj@sctjohannes.dk , hvortil der også er 
tilmelding til adventshyggen senest tirsdag den 29. 
november.

Tove B. Jessen

Ingen jul uden traditioner. Alle i Danmark har jule-
traditioner, også Sct. Johannes Kirke. Derfor vil der 
traditionen tro blive opsat en julekrybbe i våbenhuset 
/ kirkens indgang. Det vil foregå i ugen op til 3. søn-
dag i advent, som er den 11. december.
Alle er velkomne til at komme ind og se på det i dag-
timerne, hvor kirken er åben.

Kirketjenerne

Mon ikke de fleste af os gemmer på en barndomsop-
levelse af, hvordan det var at ligge i sin seng alene 
i mørket, men alligevel beskyttet mod mørket fordi 
døren stod på klem ind til det rum, hvor mor og far 
var. Gennem den åbning kom en lysstråle ind og brød 
mørkets magt. Så var skyggerne ikke så uhyggelige, 
og lydene ikke så faretruende, når grenene slog mod 
ruden. Man var nok alene i mørket derinde på værel-
set, men ikke overladt til sig selv. Man kunne se lyset 
fra det rum, hvor forældrene var, og måske høre deres 
stemmer. Fik man brug for hjælp, kunne døren åbnes 
og hjælpen komme straks. 
Det giver tryghed at have døren på klem ind til mor 
og far - det giver tryghed at kunne se en lysstråle 
midt i mørket.
I adventstiden står døren til julen på klem. Gennem 
den smalle åbning stråler lyset fra Gud ind til os og 
bryder mørkets magt. Hvis vores liv synes mørkt og 
trist, eller vores tilværelse er truet og usikker, så skal 
adventstiden - med døren på klem - minde os om, at 
der er hjælp at få. 
Døren på klem skal minde os om, at jul betyder, at 
Gud kommer til os som »Julebudet til dem, der bygge 
her i mørket og dødens skygge« at Gud kommer som 
»det lys, der - aldrig slukt - jager det stigende mulm 
på flugt, åbner udsigten fra det lave og trøster milde-
lig mellem grave.« 

Henrik Raakjær Nielsen
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Aktuelt
Evangeliets forkyndelse via moderne medier

TAK for en dejlig og hyggelig Sognedag

November - December - Januar

Nu er telefonen ikke just et nyopfundet 
medie, men moderne er det og bliver 
brugt som aldrig før – selvom det er 
langt over 100 år siden, telefonen blev 
opfundet.
Telefonandagten, som Indre Mission 
har haft ansvaret for i mere end 40 år, 

er derfor heller ikke af ny dato. Men ligesom selve 
telefonapparaterne har udviklet sig væsentligt de 
seneste år – ikke mindst mobiltelefonerne, sådan har 
evangeliets forkyndelse gennem telefon og internet-
mediet også udviklet og fornyet sig. Fra en manuel 
betjent telefonsvarer, hvor andagterne skulle skiftes 
hver dag, foregår det nu digitalt og automatisk via 
en computer til en telefonsvarer, som for øvrigt kan 
klare 16 opkald på samme tid!

I slutningen af 2010 fik vi i samarbejde med Sct. 
Johannes sogn en god ide, nemlig at udforme en lille 
plakat og nogle visitkort til uddeling. Begge dele no-
get jeg nemt kunne distribuere via internettet til den 
enkelte uges andagtsholder – og efterhånden også 
til nogle flere. En enkel og ikke ressource krævende 
måde at få annonceret telefonandagten.
Selvfølgelig er det af væsentlig betydning, at det er 

en lokal, kendt person, der holder andagterne. Det er 
altid ekstra spændende at høre en, man kender. 

På landsplan har det været opmuntrende at erfare en 
stigning i antal opringninger til IMs Telefonandagt. 
En stigning som kan spores tilbage til uge 48 i 2010, 
hvor Scot A. Christensen havde en uges andagter 
fulgt op af Lennart B. Jessen i uge 2 i 2011. En stig-
ning som også i okt. 2011, hvor disse linjer skrives, 
lader til at fastholdes. Hvor der i første halvdel af 
2010 var ca. 230 opringninger i døgnet, har tallet det 
sidste års tid ligget på ca. 270. Så det er en pæn, stor 
gruppe mennesker, man som andagtsholder får lov at 
have som lyttere.

Når jeg har fået lov til at skrive disse linjer i jeres lo-
kale kirkeblad, skyldes det jo, at Sct. Johannes sogn 
var det første sted, hvor vi afprøvede vores lille nye 
projekt med visitkort og miniplakat. Jeg vil derfor 
gerne udtrykke stor tak til præsterne og andre aktive 
i menigheden for positivt samarbejde og medvirken, 
så det blev til fremme for evangeliet – en succes ville 
man sige i verdslige sammenhæng!

Arne Olesen, Fredericia.
Daglig leder af Indre Missions Telefonandagt.
70 300 150 – 75 82 33 60 eller netandagten.dk 

Den 3. sept. var 
der sognedag i 
Sct. Johannes 
Sogn. Vi havde 
fået til opgave 
at arrangere 
modeopvisning 
med gen-
brugstøj. Vi var 
lidt betænkelige 
ved, at vi sagde 
ja til det, men 
sådan blev det. 
Der var heldig-
vis 12, der gav 
tilsagn om at 

finde tøj i Danmissions genbrugsbutik, som kunne 
bruges til formålet. Gruppen af mannequiner var et 
bredt udsnit af deltagere med tilknytning til kirken. 
Den yngste var kun et år, og ville hellere have en 
middagslur i stedet, og den ældste var omkring de 80 
år. Det var en flok friske damer, der hver fandt 2-3 
sæt  tøj, som de ville præsentere på scenen til Ediths 

gode måde at kommentere de forskellige ting på.
En dejlig dag med det skønneste solskinsvejr og et 
veloplagt publikum. Efterfølgende stod andre frivilli-
ge hjælpere klar til at sælge genbrugsmoden, der gav 
ca. 600,- kr. som støtte til Sognedagens overskud.

Edith og Marie

På en måde har vi fået et dilemma i Menighedsar-
bejdet. Hvordan skal man 
sige tak til de mange, der 
har hjulpet og bidraget til 
en god Sognedag, når man 
ikke kan samle dem alle 
på en gang. Derfor skal 
der også her lyde en stor tak til dem, der har ydet en 
indsats til dagen i år. Ud over en dejlig dag i samvær 
ved kirken, så blev det også til ca. 15.000,- kr., som 
Menighedsarbejdet kan drive arrangementerne for 
det næste års tid.

Menighedsarbejdet
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Torsdag 3. nov. kl. 19:30 Sogneaften. Taler: Pastor Emeritus Hartvig Wagner, Gullestrup.
   Emne: Det Nye Testamente set i arkæologiens lys.
Tirsdag 8. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Svanekjær Savværk” underholder med sang musik og fæl-

lessang fra Højskolesangbogen. Ved fhv. Sognepræst Kaj Mogensen.
Torsdag 10. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Torsdag 17. nov. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær Søren Grysbæk, Horsens. Lovsang. Bogsalg. 
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Tirsdag 22. nov. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “En rejse i Indien og Australien i ord og billeder”
    Ved Ruth og Vagn Olesen, Herning.
Torsdag 24. nov. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Lørdag 26. nov. kl. 16:00 Juletid. En eftermiddagskoncert med korsang, orgelmusik og fællessalmer.
    Sct. Johannes Kirkes Kor, Helene og Bjarne Hersbo, orgel.

Torsdag 1. dec. kl. 19:30 Sogneaften. Salmesangsaften m.m. Hvad er forskellen på advent og jul i kirken?
Tirsdag 6. dec. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Juleafslutning” En hyggelig aften med sang, lotteri m.m.
Tirsdag 6. dec. kl. 20:00 Blæsere i Sct. Johannes.  Herning Koncertorkester spiller julemusik
    fra orkestrets store repertoire. Dirigent: Tommy Slot.
Onsdag 7. dec. kl. 20:00 Glæd Jer! Julekoncert med Sct. Johannes Kantori. Sct. Johannes Kantoris 35 

års jubilæumskoncert. Tenorsolist: Tue de Stordeur. Sct. Johannes Kantori 
med Bjarne Hersbo ved orglet, Under ledelse af dirigent Irma Andersen.

Torsdag 8. dec. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen (Adventshygge).
Onsdag 28. dec. kl. 14:00 Julefest. Menighedsarbejdets julefest (Læs på siden herunder).

Torsdag 5. jan. kl. 19:30 Sogneaften. Filmaften. Vi ser filmen ”Amazing Grace” (Se side 2).
Mandag 9. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliance Bedeuge (Se program side 2).
Torsdag 12. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.
Fredag 13. jan. kl. 19:00 Evangelisk Alliance Bedeuge denne aften i Sct. Johannes Kirke.
Torsdag 19. jan. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær, Preben Sørensen, Viborg. Lovsang. Der er bede-

møde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 26. jan. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes i Glassalen.

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 - 16:00 holder vi efter tradition 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 overraskelse med hjem. 
Tag børn eller børnebørn med eller kom, som du er!

Menighedsarbejdet

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)
Hver tirsdag kl. 10:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Se program på www).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejehjemmet Vesterled.
 kl. 16:15 - 17:00 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 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 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).

November - December - Januar  
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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 (har fri mandag).
 Scot A. Christensen, Frijsenborgvej 35, Tjørring, tlf. 9721 4293, sac@km.dk - Træffes efter aftale (har fri 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
6. nov. Alle helgens dag 9:30 SAC 16:00 LBJ+SAC Dansk Udlandskirker Kaffebord kl. 15.

6. nov. Alle helgens dag 13:30 René N. Hansen
14:00 Adam Boas

Vestre kapel
Nordre kapel

13. nov. 21. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 JLBJ Gideonitterne Besøg af Gideonitterne

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

21. nov. 18:30 LBJ B&U-gudstjeneste
27. nov. 1. søn. i advent 9:30 LBJ+SAC Menighedsarbejdet Offergang + Kirkefrokost
4. dec. 2. søn. i advent 9:30 SAC Kir. Arb. Sydslesvig
11. dec. 3. søn. i advent 9:30 LBJ Vort eget missionsproj.
15. dec. 10:00 LBJ For børnehaver m.f.
18. dec. 4. søn. i advent 9:30 SAC Foreningen AGAPE

24. dec. Juleaftens dag 11:00 LBJ
14:30 SAC  + 16:00 LBJ 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 SAC Det Danske Bibelselsk.
8. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00 LBJ Kr. Pædag. Institut
15. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J SAC Mission bl. Hjemløse
22. jan. 2. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J LBJ Mellemkirkeligt Arb.
29. jan. 3. søn. eft. h3k. 9:30 SAC Kirkens Korshær Kirkefrokost
31. jan. 18:30 SAC B&U-gudstjeneste
5. febr. 5. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 J LBJ Menighedsarbejdet

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

Gudstjenester

En julehilsen fra Sct. Johannes Kirke

Vær ikke bange! Jeg er kommet for at fortælle jer den glædeligste nyhed, I nogen sinde har hørt, og 
det angår både jer og hele folket: I nat er jeres Frelser, Kristus, der er Herren, blevet født i Betlehem. 
Og dette er beviset: I skal finde et lille barn, svøbt i et tæppe og liggende i en krybbe.

Bibelen på hverdagsdansk, Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 10-12 

En dejlig beretning om Jesus fødsel, som vi kristne fejrer juleaften. Julen er en glædens og gavernes 
tid, men også en tid, hvor vi savner vores nære og mindes dem, der er gået bort. Og alle de mange 
gaver her i julen kan minde os om, at livet og alt, hvad vi er og har, i virkeligheden er en gave fra 
Gud. Det er den virkelige julegave. I ønskes alle en glædelig jul og et Gudsvelsignet nytår!!!

Menighedsrådet

Info.

Kontakt & Adresseliste
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