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Et liv med Gud

Fastelavn 19. februar

Døbte
1.10.2011 - 31.12.2011
Frede Foldbjerg Lægsgaard Nielsen 
Signe Mathilde Høeg Holmquist
Kristoffer Nørgaard Laursen
Zofia Malou Opstrup Bertel
Benjamin Søgård Thomsen
Liam Lægsgaard Pedersen
Hjalte Søby Christensen
Lina Nørgaard Lauesen
Freddy Bunk Pedersen
Rasmus Bjertrup Fihl
Anna Adler Johansen
Ronja Kusk-Olesen
Sigurd Christensen
Sofie Frølund Gejl

Besøgstjenesten inviterer 
Inspirationsaften i Sct. Johan-
nes Kirke den 29. febr. kl. 19.

Café Johannes bliver 5 år 
Gratis kaffebord den 21. marts.

Weekend 2012
 Menighedsarbejdet inviterer 

igen til menighedsweekend.

Dåbslys gennem flere år
 Hvordan er det lige, kirken får 

de flotte træstager til dåbslyse-
ne, som gives væk næsten hver 
eneste søndag!?
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I dette og de næstkommende kir-
keblade, vil vi hver gang have en 
artikel om tro med én eller flere 
fra menigheden. Overskriften for 
disse samtaler om tro er: ”Et liv 
med Gud”. I dette nummer af kir-
kebladet har jeg talt med Mette og 
Karl Gustav Nielsen, som begge 

vil være kendt af mange. Mette og 
Karl Gustav (KG) er henholdsvis 
80 og 86 år gamle og har været 
tilknyttet Sct. Johannes kirke 
siden 1957. Parret har 3 døtre og 
4 børnebørn. Oprindeligt kom 
både Mette og KG fra landet. KG 
voksede op på en gård ved Idom i 
nærheden af Holstebro. Mette kom 
fra Vejrum. 
Det blev en samtale, som kom til 
at være præget af deres tanker om 
barndommen, og hvordan Gud 
spillede en afgørende rolle i fa-
miliens liv dengang i 30 érne og 
40 érne. Noget, der siden har fulgt 
parret som en helt naturlig del af 
deres hverdag.
”Hvordan prægede kristendom-
men jeres barndom og barndoms-
hjem”? ...(fortsættes side 3)...

Kom til fastelavnsgudstjeneste d. 
19. febr. kl. 11 med efterfølgende 
tøndeslagning og varme pølser.
Vi har 4 tønder til forskellige al-
dersgrupper. Kom gerne udklædt.
I år er det Scot A. Christensen, der 
står for gudstjenesten, og bagefter 
skal vi finde ud af, hvem der bliver 
kattedronning og kattekonge i alle 
grupper :)

Café Johannes fejrer 4. års fødselsdag 2011
Foto: Tove B. Jessen

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Ved Sct. Johannes Kirke har besøgs-
tjenesten god kontakt til lignende 
grupper i Herning. Derfor er vi også 
her ude med en invitation til en in-
spirationsaften. Disse aftner bliver 

arrangeret i fællesskab til gode for besøgsvenner og 
interesserede.
Denne gang bliver aftenen i Sct. Johannes Kirkes 
lokaler. Sæt kryds ved onsdag den 29. februar 2012 
kl. 19:00

Det er gratis, men der er til-
melding senest den 27. febr. til 
Tove Jessen på tlf: 4035 6553.
tbj@sctjohannes.dk

Emnet for aftenen er ”Humor 
som kommunikationsmetode”.
Foredrag v. Birgit Bang 
Mogensen, Silkeborg.

Aktuelt
Kirkens ekstra dåbsgave

Besøgstjenesten inviterer til inspirationsaften 29. februar kl. 19.00
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Birgit Bang Mogensen, Silkeborg kommer med et 
spændende foredrag om:
”Kropssproget hos klovnen forstørrer følelsen og 
situationen. Hvordan det kan bruges i en frivillig 
tjeneste”.
 
Det sker i Sct. Johannes Kirke (Vestfløjen)
Fredhøj Allè, Herning.
 
Onsdag den 29. februar kl. 19:00
 
Tilmelding senest den 27. februar til
sognemedhjælper Tove B. Jessen
tlf. 40356553 eller tbj@sctjohannes.dk
 
Alle er velkomne til en spændende aften.
Deltagelse er gratis!
 

 
Folkekirkens Besøgs og

Aflastningstjenester i Herning Kommune

Inspirationsaften
”Humoren som

kommunikationsmetode”

I Sct. Johannes 
Kirke bliver der i 
gennemsnit døbt 
et par børn hver 
søndag. Forud har 
præsterne haft en 
samtale med foræl-
drene, hvor de har 
kunnet vælge en af 
kirkens gaver. For 
tiden kan de vælge 

en børnebibel eller en børneandagtsbog, hvor der er 
et stykke til hver dag i et år. Ved siden af en af disse 
bøger, har vi i kirken givet en lille ekstra gave igen-
nem en del år. Et dåbslys i en træstage forsynet med 
en forklaring på, hvorfor vi giver denne gave til bør-
nene. Anledningen har været, at man i andre kirker 
har gjort det samme. Mange børnebibler forbliver hos 
forældrene, når børnene bliver voksne. Oftest er det 
kun dåbsattesten der følger med. Man har så tænkt, 
om man kunne give en personlig ting, som bedre 
kunne stå som et minde om dåbsdagen. Dåbslyset 
brænder ned en dag, men stagen, som er udformet 
som en lille model af en døbefont, og forsynet med 
et kristusmonogram i bunden, bliver bevaret. Jeg har 
ofte oplevet ældre, døbte børn komme med deres 
personlige dåbsstage og spørge: ”Kan du huske, da 
jeg fik den her?”, og så må jeg jo svare Ja. En lille 
ting der styrker et godt minde om dåben. Træstagerne 
er lavet af mange forskellige træsorter. Der er Birk, 

Bøg, Eg, Blommetræ, Ahorn og mange andre slags. 
For nylig måtte et gammelt, ægte kastanietræ lade li-
vet i min have. Dette store træ ligger nu i små blokke 
hos Jørgen Madsen, og bliver med tiden til små sta-
ger. Jørgen er både håndværkeren og kunstneren bag 
alle disse små stager. Som alle børn er forskellige og 
unikke, sådan er stagerne også.
Dagen, hvor jeg har skrevet dette, var en dag, hvor 
Jørgen kom ind i kirken med 2 kasser fulde af dåbs-
tager. Jeg fik aftalt at besøge ham i hans værksted. 
Her var alle redskaber og træstykker på plads. Jør-
gen viste mig, hvordan sådan en stage blev til. Først 
finder man det rette træ, og om det er tørt nok, om 
det har revner osv. Når man så har et stykke, der ser 
fint ud, skal det formes, så det kan gå i drejebænken. 
Her snurrer træet rundt med 1000 omdrejninger i 
min. Jørgen har en skabelon, der viser størrelsen på 
den endelige stage. Så bliver de forskellige jern ført 
ind på det roterende træ med største forsigtighed. 
Stagen tager form, og spånerne flyver omkring. Når 
formen er i orden, borer Jørgen et hul der passer til 
et fyrfadslys, dernæst får stagen voks og poleres. Til 
sidst bores der et dybere hul til et kronelys. I kirken 
får stagerne så indsat en metalbund i hullet,et kro-
nelys og et blåt eller rødt skilt alt efter, om det er 
pige eller dreng, der skal have det. Jørgen laver også 
andre ting, men det er en stor tjeneste, vi her får lavet 
hos ham. Mange forældre og børn glæder sig over de 
smukke dåbsstager fra Sct. Johannes Kirke.

Lennart Jessen
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Aktuelt
Et liv med Gud

Februar - Marts

KG: En almindelig dag be-
gyndte ved 06.30-tiden, hvor 
køerne skulle malkes. Når det 
var overstået, var der morgen-
mad, og herefter blev der altid 
holdt morgenandagt. Først tog 
KG`s far et mannakorn (det er 
et enkelt bibelvers), dernæst fik 

børnene lov at tage et mannakorn, hvorefter far og 
mor sluttede med en bøn. Det var en helt naturlig del 
af familielivet, at man begyndte dagen med Gud.
Da børneflokken efterhånden begyndte at gå i skole, 
kunne det knibe med at nå morgenandagten. Der var 
4 km til skole, og den tur måtte KG klare til fods, 
iført spidssnuede træsko. Lige inden KG gik ud af 
døren, gav moren ham en omfavnelse og bad en bøn 
for ham og hans søskende. Moren bad blandt andet 
jævnligt om, at KG måtte kunne huske sine salme-
vers, som de skulle lære i skolen – det kneb nemlig 
meget for ham at huske dem! Men hun bad også 
om, at KG måtte få en velsignet dag og være en god 
dreng. Det var en god start på dagen, siger KG.
Skoletiden bød også på udfordringer for KG. Han og 
hans søskende måtte tåle at blive gjort nar af, fordi 
han og familien var troende. Ofte blev de holdt uden-
for, når de andre børn legede i frikvartererne. De 
måtte dog godt være med, men på én betingelse: de 
skulle bande! KG og broderen ville ikke bande, og 
det havde således sin pris at stå ved sin tro. 
Mette: ”Vores hjem og opvækst minder meget om 
hinanden. Og hjemmene var præget af Gudsfrygt og 
nøjsomhed”. Hver dag samledes hendes forældre og 
de 4 søskende efter morgenmaden til andagt, hvor 
Mettes far læste et andagtsstykke og omsluttede alle 
børnene i bøn til Gud. Mette syntes nogen gange, at 
andagten tog lang tid, da de jo skulle nå at komme i 
skolen til tiden. 
Mette husker sit hjem som et dejligt hjem, hvor der 
var frihed til at være børn, og til at være glade, uan-
set om der var gode eller svære tider for familien. 
Noget af det, som børneflokken oplevede som noget 
helt naturligt, var, at de gik til Gud med alt. Mette 
husker blandt andet en situation, hvor en ko var død, 
og det var et meget stort økonomisk tab. 30 érne og 
40 érne var årtier, hvor de fleste familier kun lige 
havde til dagen og vejen. Mette husker, hvordan 
hendes mor lå og vaskede køkkengulvet, og hvordan 
tårerne samtidig løb ned ad kinderne, grundet den 
pressede situation de var i. Derefter listede Mette ud 
i kostalden – der lå hendes far på knæ og bad. Mette 

tænker på sine forældre som forbilleder for hende. 
Hvis der var noget, der tyngede, gik de altid til Gud 
med det. Det gjaldt også, når prøvelserne var endnu 
sværere, når døden og sorgen kom i den nærmeste 
familie. Også da holdt familien fast i Jesus og i troen 
på Ham. I gode og i svære tider regnede de med Gud. 
Det var ikke forgæves. I både Mettes og KG`s hjem 
blev der sunget meget. Mette husker for eksempel 
sangen: ”Hidindtil Herren har hjulpet så vel indtil i 
dag, indtil i dag”. Det var ikke forgæves at stole på 
Guds løfter. Der kom bedre tider i det lille hjem, fa-
milien oplevede Guds rige velsignelse.
Det kristne fællesskab var en naturlig del af fami-
lielivet, både i kirken om søndagen og til møderne i 
missionshuset. I søndagsskolen havde børneflokken 
deres faste gang, og Mettes far var én af lederne dér. 
Et af højdepunkterne i Mettes barndom var den år-
lige udflugt med søndagsskolen. Børnene blev kørt i 
hestevogn, som var pyntet med bøgeblade, og med i 
vognen havde de en mælkejunge fyldt med kakao til 
børnene. Og så gik det ellers afsted ud i naturen, hvor 
alle omegnens søndagsskolebørn samledes.
”Hvordan med livet med Gud i de unge år”?
Som ung kvinde var Mette engang med til et møde 
i missionshuset, hvor to afrikanere deltog og fortalte 
om livet i Afrika. Det blev Mette meget grebet af, 
og hun havde en forventning om, at hun skulle rejse 
ud som missionær for Sudan Missionen. Mette kon-
taktede da Sudanmissionen og spurgte dem, hvilken 
uddannelse de mente, det var relevant at have med i 
baggagen, hvis man skulle rejse ud for dem. Hun blev 
anbefalet at gå i gang med sygeplejerskeuddannelsen. 
Som sagt, så gjort. Mette blev skrevet op til Børkop 
Sygeplejeforskole. Alt tegnede således til en fremtid 
i Afrika…..men så dukkede KG op! En søndag i den 
lokale folkekirke i Vejrum sad KG pludselig på bæn-
ken bagved Mette i forbindelse med en gudstjeneste. 
Og Mette fortæller, hvordan ”KG ś sangstemme bo-
rede sig helt ind i hendes hjerte”. Mette fik derefter 
øje på KG, og åbenbart fik hun ikke blot øje på, men 
også et godt øje til ham.
”Kærligheden”….
De, som kender KG, ved, at han er meget glad for 
Mette. Så glad for hende, at han ikke er bleg for at 
sige: ”Hun er den bedste kone jeg har haft”, og så 
føjer KG altid til: ”Og hun er også den eneste, jeg har 
haft”!
Der på kirkebænken i Vejrum sad altså Mette, som 
havde et godt øje til KG, som sad på bænken bag-
ved. KG var efterhånden i den giftemodne alder (25 
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år). Han havde i mange år bedt Gud om, at den pige 
han skulle have ”var anvist af Gud”. Det næste, som 
skete, var, at Mette skrev et brev til KG, som derefter 
ringede til Mette og sagde: ”Vi to skal mødes, for det 
er dig, jeg skal ha”. Altså ikke noget med at spilde 
tiden og gå som katten om den varme grød, men lige 
til sagen. Men da opstod der pludseligt et problem. 
Mette fortalte KG om sin plan om at læse til sygeple-
jerske, for derefter at rejse til Afrika som missionær. 
Da sad de lidt i stilhed, hvorefter KG sagde: ”Nej, 
det er ikke noget for mig. Jeg er landmand og drøm-
mer ikke om andet”. Tanken var, at KG`s kone skulle 
hjælpe ham på gården, holde hus og have, lave mad, 
stoppe strømper og selvfølgelig også passe børnene. 
Et dejligt, frit liv, som de to skulle være fælles om. 
Da stod Mette i et valg. Hun valgte sin Karl, en gave 
som hun på forunderlig måde havde fået anvist af 
Gud. ”Og sådan er det”, siger Mette: ”Vi mennesker 
kan have forskellige tanker og ideer om livet, men 
Gud kan have en anden vej for os”. Sådan gik det 
med dem, og KG`s planer om det frie liv på landet 
ændredes også. I stedet blev han politibetjent, og 
Mette blev sygeplejer på et plejehjem.
”Tilbageblik”
KG: ”Livet har været en gave hele vejen igennem, og 
Mette er også Guds gave til mig. Livet har også budt 
på mange opgaver, som vi har været sammen om. 
Vi har fået meget mere, end vi kunne drømme om. 
Vi tror, det har noget at gøre med at lægge vort liv i 
Guds hænder og blive velsignet af Gud.
”Vi har været sammen om vores kirke, som har været 
udgangspunkt for en stor del af vores liv”. Mange 
mennesker har i årenes løb mødt parret i kirken. 
Både i søndagsskolearbejdet, pigeklubben, ved møder 
og ved søndagsgudstjenesterne. I mange år var de 
også engagerede i Kirkens Korshær, hvor KG var le-
der. De fortæller blandt andet om, hvordan kvinderne 
gik ud på nogle af byens restaurationer og opmun-
trede de mænd, som var dér, til at gå hjem til deres 
familier i stedet. Kvindernes arbejde i de samtaler 
blev båret af bøn, idet flere af mændene fra Kirkens 
Korshær, heriblandt KG, var samlet i bøn til Jesus for 
dem.
I 1957 flyttede parret til Herning fra København, og 
kom hurtigt med i Sudanmissionens arbejde. I 1977 
rejste deres ældste datter og svigersøn til Bangladesh 
udsendt af Santalmissionen, hvorefter de selvfølgelig 
gik over i Santalmissionens arbejde. I 1983 startede 
de et lysestøberi og genbrug i Fynsgade, som dog 
hurtigt blev for småt. I 1989 flyttede de derfor gen-

brugsbutikken til Gl. Landevej, og sammenlagt arbej-
dede Mette og KG 24 år med genbrug.
Vi er mange, som har set Mette og KG knokle i bu-
tikken, og undertegnede har da også fået åndedræts-
besvær blot ved at se KG slæbe sofaer op på 4. sal i 
en alder af 80 år! Men det gik jo det hele. Et liv der 
er blevet brugt fuldt ud, men også et liv der har beri-
get dem meget, siger Mette, blandt andet med mange 
gode venner.
”Troen – hvad er det vigtigste ved troen på Gud”?
De siger: ”Det vigtigste ved troen er tilliden til Gud, 
og lade Ham lede os gennem livet”. De har erfaret 
at Gud altid har hjulpet, men Han har ikke altid ledt 
dem, som de selv havde forestillet sig det. ”Men”, 
siger KG, ”Guds vej er altid meget bedre, end man 
havde drømt om. Man skal bare lære at vente på 
Gud og så vandre i de forudberedte gerninger. Ofte 
har vi ventet på Guds ledelse, og da er mange ting 
blevet lagt til rette for os, når vi har lagt det i Guds 
hånd. Vores skriftsted står i salme 37:5, hvor der 
står: ”Overgiv din vej til Herren, stol på Ham, så 
griber Han ind”. ”Et herligt vers, som giver tryghed 
og fred”. Mette slutter med ordene: ”Det er Gud, der 
skal blive større, og vi skal blive mindre. Gud  skal 
have æren og takken”
”Erfaren mand (og kvinde) er god at gæste”, lyder et 
gammelt ordsprog. Det har været dejligt at tale med 
Mette og KG og få et lille indblik i deres liv med 
Gud (+ en masse sjove historier fra de gode gamle 
dage).

Scot Christensen

Aktuelt

ACT Herning 2012

Et liv med Gud

Februar - Marts

Så er det tid at sætte 
kryds i kalenderen 
igen.
Act-Herning arrange-
rer 2 dage i 2012, hvor 
en hjælpende hånd er 
på plads. Kirker hjæl-
per dem, der ikke selv 
kan. Vær med den 14. 
april kl. 9-15.

Tilmelding foregår enten via hjemmesiden, hvor 
yderligere information også fås, eller ved at ringe til 
Sognemedhjælper Benny Bjerregaard Nielsen, Fre-
dens Kirke, Tlf: 2151 7559.

www.actherning.dk
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Torsdag 2. febr. kl. 19:30 Sogneaften. En lovsangsaften v. Jesper Tungelund m. efterf. kaffebord.
   Der vil være mulighed for, at fortælle om sine trosoplevelser (vidnesbyrd).
Lørdag 4. febr. kl. 9:00 Kirkehøjskole. Lektor, Ulla Morre Bistrup, Rønde: ”HVAD SKAL VI MED 

FÆLLES RITUALER?” - med fokus på folkekirkens ritualbog og ikke 
mindst ritualet for vores højmesse.

Torsdag 9. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag 14. febr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Det brune guld” v/ Jan Svendsen, Brande.
Torsdag 16. febr. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsforkynder, Jens Ole Nielsen, Hvide Sande.
   Sang v. LM – Seniorkor, Herning. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag 23. febr. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag 28. febr. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Kriminalitet og straf” v/ Fængselsoverbetjent Jens Fjelde 

Bording.

Torsdag 1. mar. kl. 19:30 Menighedsarbejdets Årsmøde (Sogneaften). Se dagsorden på bagsiden!
Søndag 4. mar. kl. 9:30 Gudstjeneste med efterfølgende indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Torsdag 8. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag 13. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Det gode liv - hvad er det?” v/ Vibeke Lundbo, 

Familiehøjskolen Skærbæk.
Torsdag 15. mar. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Christen Peter Olesen, Ejstrupholm.
   Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Onsdag 21. mar. kl. 14:00 Fødselsdag i Café Johannes. Velkommen til gratis kaffebord.
Torsdag 22. mar. kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Tirsdag 27. mar. kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Karl Keldgaard fortæller om sin tid i Folketinget for 30 år 

siden - set fra en humoristisk vinkel”.

Sognekalender

Faste ugentlige arrangementer (som ikke er anført i sognekalenderen)

Folkekirkens nødhjælp 4. marts Menighedsarbejdets årlige lejr 17-18 aug.

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).

Februar - Marts  

Kom og vær med til at 
gøre en forskel den 4. 
marts efter gudstjenesten. 
Gudstjenesten begynder 
kl. 9:30, og ca. en time 
efter går vi i gang med at 
sende indsamlere ud i sog-
net. Vi håber meget, at I 
vil være med. De ca. 20-30 
tusinde kroner, vi plejer at samle, kan holde en hel 
landsby oven vande, eller for den sags skyld i live et 
helt år. Det nytter at hjælpe! Du kan læse mere om 

nødhjælps-arbejdet på www.noedhjaelp.
dk, hvor de forskellige akutte steder be-
skrives.

Håber vi ses! Lennart Jessen

Efter to år med vellykkede week-
end lejre, først i Kibæk og senest 
i Tjørring, så er det en glæde 
fortsat at kunne arrangere lejr 
igen. Vi er så heldige, at vi har 
fået reserveret ”Tårnborg” igen, 
så vi mødes i de nye og dejlige 
omgivelser i spejderhuset, som vi 
kender fra 2011. Hvad der skete 
der, kan du se og læse om i Menighedsarbejdets 
sidste nyhedsblad. Det finder du i kirken eller på 
kirkens hjemmeside.
Husk der er tilmelding til weekenden, og sæt al-
lerede nu et kryds i din kalender. Vi ses på Menig-
hedsweekend i august.

Menighedsarbejdet, Lars Madsen



Sct. Johannes Sogns Kirkeblad, Herning 6

Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé, er åben på hverdage fra kl. 8:00 til 15:30 og ved gudstjenester.
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 gudstjeneste 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
5. febr. Septuagesima 9:30 + 11:00 JLBJ Vort missionsprojekt
12. febr. Seksagesima 9:30 + 11:00 JLBJ KLF-Kirke & Medier
19. febr. Fastelavn 11:00 SAC D. F. Søndagsskoler Efterf. tøndeslagning
26. febr. 1. søn. i fasten 9:30 SAC Y’s Men Danmark Kirkefrokost
4. mar. 2. søn. i fasten 9:30 LBJ Folkekirkens Nødhj. Indsamlingsdag
11. mar. 3. søn. i fasten 9:30 + 11:00 JLBJ Menighedsarbejdet
18. mar. Midfaste 9:30 + 11:00 JSAC Kr. Forbund for Studerende
25. mar. Mariæ bebudelse 9:30 LBJ Ordet & Israel Kirkefrokost
1. apr. Palmesøndag 9:30 + 10:00 JSAC Vort missionsprojekt

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

Gudstjenester

En sang om min største glæde (Mel: Nu blomstertiden kommer) 

Dagsorden for Menighedsarbejdets Årsmøde - 1. marts kl. 19:30
1 - Valg af dirigent
2 - Valg af stemmetællere
3 - Beretning v. formanden
4 - Regnskab
6 - Indkomne forslag
8 - Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.
9 - Evt.
Velkommen den 1. marts kl. 19:30 til Årsmøde 

i Den Store Sal. MA’s øverste myn-
dighed. Alle stemmeberettigede 
folkekirkemedlemmer i sognet kan få 
indflydelse ved mødets afstemninger. 
Forslag til Årsmødet skal sendes til 
formand Lars Madsen senest 8 dage 
før. villaibenholt@madsen.mail.dk, Tlf: 97 269489, 
Tjørring Hovedgade 62b, 7400 Herning.

Info.

Information & Adresseliste
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Mit hjertes største glæde
er Jesus, frelseren.
Han har mig givet sæde
hos Gud i Himmelen.
Han har min synd udslettet,
så er jeg fri i ham.
Det har mit hjerte lettet
at se Guds offerlam.

Mit liv i denne verden
det skal tilhøre ham.
Når han er med på færden,
da skal ej synd og skam
mit hjertes glæde tage.
Nej, Jesus fører mig
i mine levedage,
og ta’r mig så til sig.

Lær mig da, Gud, at ville
dig leve til behag,
og ikke tiden spilde,
men bruge hver en dag,
så andre dig kan kende,
din kærlighed få se.
Din Ånd du til os sende,
og lad din vilje ske!

Og når den tid så kommer,
som Gud alene ved,
da bli’r det evig sommer
hos ham i evighed.
Da skal vi Jesus ligne, 
og se ham som han er.
Tak, Gud, du vil velsigne
de dage vi er her.
Immanuel Fuglsang – Marts 2011
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Her skulle stå kl. 11:00 (beklager)


