
Næste kirkeblad indeholder juni - august måneder. Sidste frist for indlevering af stof til bladet er 1. maj 2012.

Nyt børnerum i kirkenDøbte
Vi har i 
menig-
hedsrådet 
modtaget 
forslag 

til, hvordan vi kan 
gøre mere for små-
børnsfamilierne.
Vi vil rigtig gerne 
arbejde for, at facili-
teterne i forbindelse 
med gudstjenesterne 
er indbydende, også 
for familier med de 
helt små børn. Som 
en del af dette, har vi nu fået etableret et småbørnsrum i det gamle 
sognemedhjælperkontor, der er målrettet til de 0-3årige. Det er indret-
tet børnevenligt med legetøj og børnemøbler, og med et lydanlæg, så 
forældrene kan høre prædikenen samtidig med, at de ser efter barnet.
Den ene af vores kirketjenere, Ingolf Mørch, har også sat et vindue 

i den øverste del af 
døren ind til kirken, 
således at forældrene 
kan følge med i, 
hvad der sker under 
gudstjenesten. Vi 
håber, at det vil blive 
modtaget godt og 
kan blive til glæde 
og gavn for alle.

På vegne af MR
Aida Hougaard 

Andersen

1.1.2012 - 29.2.2012
Carl-Emil Thuesen Bordinggaard
Karoline Smedegaard Linnebjerg
Tristan Graversgaard Karlsen
Freja Fæster Juul Jensen
Emma Toft Vestergaard
Rakel Trelborg Nielsen
Victor Bernt Lausdahl
Tristan Broch Eriksen
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ACT-HERNING
14. april.
Bliv aktiv!
Kirker går sammen 
om en håndsrækning.
Læs mere på bagsiden eller:
www.actherning.dk

TIRSDAGSKLUBBEN
Klubben slutter til sommer efter 
20 gode og aktive år i Sct. Jo-
hannes Kirke!

LÆS MERE OM...
* Påskehøjtiden.
* Sognedagen 1. september.
* Udflugt med besøgstjenesten.
* Udflugt med Café Johannes.
* Støtte til Kirkebladet.
* Konfirmationer.
* Sognekalender.

Det spirer og gror i Sct. Johannes

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt

Forårstur med Besøgstjenesten Tirsdagsklubben slutter efter 20 år

Udflugt med Café Johannes

April - Maj

Et godt tilbud til gamle piger og drenge! Det var 
overskriften til et nyt aktiv i sognet, som stod i kirke-
bladet nr. 1 i 1992. Det var et program, som hen-
vendte sig til de ældre og enlige i sognet, som savne-
de det at mødes med andre mennesker, høre foredrag 
af forskellige talere, tage på virksomhedsbesøg og 
hver sommer slutte af med fælles spisning.

Siden starten for 20 år siden er der sket meget, men 
på et tidspunkt er man brændt ud og søger afløsning. 
Det har vi forsøgt, men det har ikke været muligt at 
finde afløsere, der vil tage det som ansvar, at sørge 
for foredragsholdere, økonomi med mere, være klar 
til alle møderne og sørge for, at det hele løber rundt.
Derfor er det med vemod, at vi må slutte.
Tirsdagsklubben standser sin aktivitet til sommerfe-
rien, og vi vil sige 1000 TAK for 20 rigtig gode år.

Venlig hilsen Udvalget

Café Johannes inviterer til 
udflugt onsdag den 9. maj.
Der bliver afgang i bus fra 
Sct. Johannes Kirke kl. 
13:00. Vi kører direkte til 
Frederiks Kirke, hvor kir-

kens menighedsrådsformand Knud Gaarn-
Larsen tager os med på rundvisning i og 
omkring den nyrenoverede kirke.
Efterfølgende kører vi mod Grønhøj Kro, 
hvor der venter os kaffebord med kringle, 
lagkage, underholdning og museumsbesøg. 
Når kl. er 17 kører vi igen mod Herning og 
forventet hjemkomst er senest kl. 18.
Pris for tur, kaffebord, underholdning og museumsbesøg er 100,- kr., som betales ved tilmelding efter først 
til mølle princip i Cafè Johannes. Vel mødt til en interessant forårsudflugt. NB. Café Johannes er lukket ons-
dag den 9. maj.

Tirsdag den 29. maj arrangerer Sct. 
Johannes Kirkes Besøgstjeneste en tur til 
Nordre Kirkegård i Herning.
Deltagerne mødes ved kapellet på Nordre 

Kirkegård kl. 13:00, hvor kirkegårdsleder Torben 
Rasmussen vil tage os med på rundtur.
Efter ca. 1 time, går turen til Sct. Johannes Kirke, 
hvor vi hygger os ved kaffebordet.
Hvis du overvejer at blive en del af fællesskabet i 
Sct. Johannes Kirkes Besøgstjeneste, vil denne ef-
termiddag være en god anledning til at møde andre 
Besøgsvenner.
Arrangementet er gratis, men af hensyn til kaffebord 
er der tilmelding til Tove Jessen tlf. 4035 6553 / tbj@
sctjohannnes.dk, senest 24. maj.

Tove B. Jessen

Ude på
Sognedagen

100 gange i 
Spætten

B&U
Gudstjeneste

Sogneudflugt
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Aktuelt
Så du det i Sct. Johannes ? - Ellers prøv det næste gang !

Menighedsarbejdet Konfirmationer i Sct. Johannes Kirke

April - Maj

Sct. Johannes sogns Menighedsarbejde 
(MA) har lige afholdt Årsmøde. 
Bestyrelsen blev genvalgt, dog mangler 
vi suppleanter, som vi vil forsøge at finde 

i løbet af året. Bestyrelsen: Lars Madsen, Shane 
McGregor, Birthe Vestbo Andersen, Gert Vendelbo, 
Tina Sasser Tungelund, Anita Kofoed, Scot A. 
Christensen og Lennart B. Jessen.
Menighedsarbejdet gør mange ting. Vi uddeler bl.a. 
kirkebladet. Du kan læse mere om MA på kirkens 
hjemmeside.

STØT KIRKEBLADET
Benyt venligst en af følgende muligheder:
1 - Indbetal til bankkonto: 2570 - 6110-004-166
2 - Indlever kontant til kirkens personale.
3 - Ønsker du skattefradrag, da kontakt sogne-

præst Lennart Jessen for denne mulighed.

I år holder Sct. Johannes Kirke konfirmation på føl-
gende søndage i april og maj. Vi håber på godt vejr 
og en velsignet fest for alle.

Vestervangskolens 7.A
v. Scot A. Christensen.
Søndag den 29. april kl. 9:00

Vestervangskolens 7.B
v. Lennart B. Jessen
Søndag den 29. april kl. 11:00

Brændgårdskolens 7.kl.
v. Scot A. Christensen.
Søndag den 6. maj kl. 10:00

Hilsen præsterne.

Kanotur på
Knudemosebjerget

Luciaoptog

Pakning af 3400 
kirkeblade

Ude på
Sognedagen

Smag på 
Sognedagen

Juniorklub 
IXTYS

100 gange i 
Spætten

Fastelavn i 
Ørnereden

B&U
Gudstjeneste

Sogneudflugt
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Aktuelt
Påskefejring 2012

April - Maj

Tidligt søndag morgen, mens det endnu 
var mørkt, kom Maria Magdalene ud til 
graven. Her så hun, at stenen var rul-
let fra indgangen, og hun løb af sted og 
mødte Simon Peter og den anden disci-
pel, 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 begyn-
delsen 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 ligklæ-
det lå der; men han gik ikke ind i graven. Så nåede 
Peter frem, og han gik derind. Han så også ligklædet 
og lagde samtidig 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 gravkam-
meret, og der fik hun øje på to engle klædt i hvidt. 
Den ene sad ved hovedenden og den anden ved fod-
enden 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. »Rab-
buni!« 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 for-
talte hun dem, hvad han havde sagt.

Johannesevangeliet kap. 20
Bibelen på hverdagsdansk.

Hvad kan en tom grav for mange år siden fortælle 
os moderne mennesker? I vores kristne tro fortæl-
ler den tomme grav, at vi skal leve for altid. Sandt 
nok skal vi dø engang, idet vores kroppe ældes, eller 

vi kan blive ramt af sygdom og ulykke. Vi får ikke 
fjernet al vores smerte og gråd af Påsken, men vi 
får et håb – håbet om et evigt liv sammen med den 
levende frelser. Påskedagen er med bibelens ord så 
fantastisk, idet Jesus er levende, og han går i forbøn 
for alle sine. Så den tomme grav fortæller os, at vi er 
tilgivet, og den tomme grav giver os en mening med 
livet. Det er sand kærlighed, som vi får gennem Jesus 
Kristus. En kærlighed, som kommer fra Gud selv lige 
netop her i Påsken. Vi fejrer, at Jesus døde og stod op 
igen, så selv ikke vores død afskærer os fra Gud, idet 
vi altid er en del af hans fantastiske fællesskab. 

I Sct. Johannes Kirke samles vi til påskefejring Skær-
torsdag, hvor man har mulighed for at deltage i 3 fæl-
les arrangementer. Alle er velkommen til at deltage i 
hele fejringen, eller deltage i dele af den. 

Skærtorsdag:
•	 kl.	17 er der fælles påskemåltid (pris 40,- kr/vok-

sen og 20,- kr/barn u/12 år, Tilmelding til Jesper 
Tungelund tlf. 3025 7040 senest d. 2. april).

•	 kl.	19 har vi  en Gudstjeneste  
•	 kl.	20 fælles kaffebord, hvor vi hygger, snakker og 

synger påskesalmer og sange. 

De øvrige påskedage:
Alle er hjertelig velkommen til Påskegudstjenesterne:
 Langfredag kl. 9.30
 Påskesøndag kl. 9.30
 2. Påskedag kl. 9.30
Vi vil hermed gerne ønske dig og dine kære en rigtig 
god påske!

Allan Skovrider Menighedsrådet

Pakning af 3400 
kirkeblade

Smag på 
Sognedagen
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Tirsdag d. 3. april kl. 19:30 IM-fællesmøde. Tale v. tidl. Generalsekretær, Jens Olesen, Børkop. Emne: 
”Opstandelse”. Påskesang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.

Torsdag d. 5.april kl. 17:00 Skærtorsdag. Traditionen tro 3 arrangementer. Se side 4.
Tirsdag d. 10. april kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Bondekonen på klitten” v/ Jenny Jul Larsen, Hvide Sande.
Torsdag d. 12. april kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Lørdag d. 14. april kl. 9:00 ACT-Herning. Sct. Johannes Kirke er igen med ved dette kirkelige hjælpear-

bejde i Herning. I år ud fra Åben Kirke. Vi går i gang kl. 9 og afslutter kl. 
15. Program findes i kirken eller på hjemmesiden www.actherning.dk

Torsdag d. 19. april kl. 17:00 Fællesspisning med sang og hygge. Tilmelding på tlf. 30257040.
Torsdag d. 19. april kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsforkynder Thorvald Jensen, Karup. Lovsang. Der er 

bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Mandag d. 23. april kl. 20:00 Koncert. Virtuos Orgelmusik. Ernst-Erich Stender, den berømte - nu pen-

sionerede - organist fra Marienkirche i Lübeck, finder igen i år vej til Sct. 
Johannes Kirke i Herning.

Tirsdag d. 24. april kl. 19:30 Tirsdagsklubben “Hestevogn fra Jelling til Nordkap” v/ Per Bové, Jelling.
Onsdag d. 25. april kl. 19:30 Planlægning af Sognedag 2012. Alle interesserede er velkomne!
Torsdag d. 26. april kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Vi samles i Glassalen.
Torsdag d. 3. maj kl. 17:00 Fællesspisning med sang og hygge. Tilmelding på tlf. 30257040.
Torsdag d. 3. maj kl. 19:30 Sogneaften. “En julerejse til Israel”. Fortæller Knud Tarpgaard, Vedersø.
Tirsdag d. 8. maj kl. 19:30 Tirsdagsklubben. “Afslutning i Vestfløjen”. Pris 150,- kr. inkl. Gode ben med 

tilbehør, kaffe og kage. Medbring selv drikkevarer. Tilmelding nødvendig.
Onsdag d. 9. maj kl. 13:00 Café Johannes tager på udflugt. Se side 2.
Torsdag d. 10. maj kl. 14:00 Aktion Børnehjælp. Afslutning før sommeren i Glassalen.
Torsdag d. 17. maj kl. 17:00 Fællesspisning med sang og hygge. Tilmelding på tlf. 30257040.
Tirsdag d. 29. maj kl. 13:00 Besøgstjenesten arrangerer forårstur. Se side 2.
Torsdag d. 31. maj kl. 17:00 Fællesspisning med sang og hygge. Tilmelding på tlf. 30257040.

Sognekalender

Efter påske kommer pinse...

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

April - Maj

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).

Ånd over ånder, kom ned fra det høje,
Ånd, som med Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen at føje,
kom at berede den himmelske brud,
kalde, forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse hans folk!
Det er din gerning, lad os den erfare,
vær i vort hjerte Guds kærligheds tolk!

 DDS 299
 Johan Nordahl Brun 1786.
 N.F.S. Grundtvig 1845.



Kirkekontoret: Østre Kirkevej 1, 7400 Herning - Tlf. 9712 2338 - Fax. 9712 2363 
 Kontoret er åbent mandag - fredag kl. 900 til 1300. Torsdag tillige kl. 1500 til 1700

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.

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
1. apr. Palmesøndag 9:30 + 11:00 SAC Menighedsarbejdet
5. apr. Skærtorsdag 11:00 Irene Schjødt Døvemenigheden
5. apr. Skærtorsdag 19:00 SAC+LBJ Samv. Menighedspl. Læs om aftenen side 4
6. apr. Langfredag 9:30 LBJ
8. apr. Påskedag 9:30 SAC KFUM/K i Danmark
9. apr. Anden påskedag 9:30 LBJ Folkekirkens ungd.kor
15. apr. 1. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Vort eget missonsproj.
22. apr. 2. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 SAC DBI
29. apr. 3. søn. eft. påske 9:00 SAC + 11:00 LBJ Konfirm Vestervangskolen
4. maj Bededag 10:00 LBJ Kirkefondet
6. maj 4. søn. eft. påske 10:00 SAC Konfirm Brændgårdskolen
13. maj 5. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Unge Hjem
17. maj Kristi himmelfart 9:30 SAC Vort eget missonsproj.
20. maj 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ KFUMs Soldatermis.
21. maj 19:00 LBJ B & U-Gudstjeneste
27. maj Pinsedag 9:30 LBJ Folkekirkens Nødhj.
28. maj 2. pinsedag 9:30 SAC
3. juni Trinitatis søndag 9:30 + 11:00 LBJ Religionspæd. Center

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

I tiden...
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SOGNEDAGEN 2011
Menighedsarbejdet prøver igen 
i år at arrangere en Sognedag. 
Lørdag den 1. 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 kan sættes igang.
Bolden ligger på menighedens banehalvdel :)

 1. planlægningsmøde 25. april.
 2. planlægningsmøde 20. juni.
 3. planlægningsmøde  22. august.

Lennart B. Jessen

ACT-HERNING 14. april
Jeg havde en helt speciel dejlig 
dag, og det, der gjorde den til det, 
var, at jeg fik lov til at hjælpe nogle 
mennesker, som havde et behov, 

som jeg kunne hjælpe med. Det varmede mig 
rigtig meget at vide, at de mennesker, som jeg 
hjalp, var taknemmelige for hjælpen. Andre gode 
oplevelser, som også gjorde dagen speciel for 
mig, var bl.a., at jeg mødte mange spændende 
mennesker gennem hele dagen, og at dagen var 
godt planlagt, og at der i vores ”base” blev sørget 
godt for os, da der jo skulle være energi til opga-
verne. Der var både morgenbord, frokostbuffet 
og skrub-af-kaffe. Det var en rigtig god oplevelse 
at være med til ACT, og jeg er glad for at jeg til-
meldte mig, selvom jeg ikke kendte andre, der 
deltog, og jeg skal helt sikkert være med igen.

Mona Hammeraa


