
Næste kirkeblad indeholder september - oktober måneder. Sidste frist for indlevering af artikler er 9. juli 2012.

Menighedslejren 2012Døbte
Så er det igen tid til menighedsweekenden, og vi 
håber rigtig mange vil bakke op om den. Igen i år 
er det i spejderhuset Tårnborg, Sebbesandevej 2C, i 
Tjørring (http://tjorring.wh.spejdernet.dk/tarnborg.
htm) og det foregår i uge 33, nærmere bestemt fre-
dag den 17. og lørdag den 18. august. Det er for alle 
aldre, og der er mulighed for overnatning i køjesen-

ge i fællesrum, samt løse madrasser i 3 andre rum. MEN det er absolut 
INGEN betingelse at man overnatter. Det er også muligt at medbringe 
telt eller campingvogn. Er hele arrangementet for stor en mundfuld er 
det muligt at deltage i det, man har overskud til. Der vil være mulighed 
for kørelejlighed til de, der måtte ønske det. I år får vi besøg af en taler 
fra sjælland, Hans Kristian Neerskov, og det glæder vi os til.

Program:
Begynd fredag kl. 17:30 med hygge og fællesspisning, samt indlæg fra 
Neerskov. Godnat kl. ca. 22:00.
Begynd lørdag med morgenmad fra kl. 8:00 til ca. 9:30 - Middagsmad 
- Kaffe - Grillaften.
Afslutning lørdag ca. kl. 22:00
Lørdagen vil være krydret med indlæg fra Neerskov, samt forskellige 
aktiviteter.
Turen er med forplejning, drikkevarer (sodavand) kan købes på stedet 
eller medbringes.

Priser:
Spisning fredag: .... 0 - 4 år gratis • øvrige 25,- kr.
Hele lørdag: ........... 0 - 4 år gratis • voksne 120,- kr. • familie 250,- kr.
Kaffe lørdag: ......... voksne 20,- kr.
Kaffe/grill lørdag: . 0 - 4 år gratis • 5 – 18 år 50,- kr. • øvrige 100,- kr.
Hele pakken: ......... 0 - 4 år gratis • voksne 130,- kr. • familie 300,- kr.
Sodavand: .............. 2,50 kr.

Tilmelding til Laila & Lars Madsen, senest søndag den 29. juli 2012 • 
tlf. 2530 7076 • villaibenholt@madsen.mail.dk

1.3.2012 - 30.4.2012
Karoline Marie Smith Kjær
Sofia Thornvig Mikkelsen 
Andreas Stigaard Fugl
Julie Nybo Thomasen
Jaden Junior Petersen
Liam Sønderby
Jonas Høj
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NÆSTE KIRKEBLAD!
Sidste frist for stof til bladet er 
9. juli, hvis næste blad skal ud 
1. september. Sommerferien 
ligger sent i år, og tvinger os til 
at begynde tidligt.

SOGNEUDFLUGT
Læs om turen på side 2. 

ÅRETS KONFIRMANDER
På side 2 kan man se listen 
over årets konfirmander.

LYSET BAG KORSET
En kirkegængers tanker.

VIND 500,- KR.
Løs opgaven side 4.

SOGNEDAG 2012
Læs mere på bagsiden.

Husk Sognedagen 2012 - Den 1. september kl. 9:00-15:30

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
Sogneudlugt den 26. juni 2012 - Turen går til Jelling

Sct. Johannes Kirkes Konfirmander 2012

Sommeråben café

Juni - August

Konfirmander 7A VVS
Johanne Else Bell Bisgaard
Jonas Elmkvist Christensen
Lisa Agerbo Bjerg
Andreas Stigaard Fugl
Mette Christiansen
Frederik Egemose Hansen
Katrine Brædstrup-Holm Hansen
Mikkel Dam Jespersen
Sofie Hindkjær
Rasmus Bentsen Jørgensen
Cecilie Korsgaard Jensen
Mikkel Feldbak Madsen
Emma Merrild Kristensen
Adrian Moise
Lærke Langhoff Krøjgaard
Christian Sig Overgaard
Louise Pallesgaard Laier
Mikkel Brandt Thaisen
Christina Madsen

Konfirmander VVS 7B
Peter Johan Mikkelsen
Mikkel Hulgaard Andreasen
Lasse Lundfold Breitner
Anna Sofia Jakobsen
Mike Jensen
Sarah Sand Jensen
Nanna Korsgaard
Kathrine Magill
Jonathan Varon Pedersen
Jesper Kragelund Sørensen
Camilla Bohart
Marcus Honoré
Malthe Lyth Jensen
Nicolai Buechek Jensen
Andreas Mosgaard Jørgensen
Regitze Klinkby Kristensen
Sarah Louise Nejsigbro Larsen
Morten Jeppesen Lausen
Simon Fjord Post
Magnus Thomsen

Konfirmander BS
Louise Elsig Jensen
Lasse Birkholm
Anne-Sofie Jensen
Kim Humprey Daugaard Daastrup
Rikke Berg Larsen
Mikkel Martin Kjærulff Madsen
Susie Bajere Lauritzen
Lasse Moesgaard Nielsen
Ida Fog Nielsen
Anders Søgaard
Emil Liisberg Sørensen
Olivia Ahle Guldberg Petersen

Harald Blåtand gjorde danerne krist-
ne, fortæller Danmarks dåbsattest, 
Jellingstenen, som står lige ved siden 
af Jelling Kirke i det midtjyske. Og i 
sommer er det 151 år siden, at Kong 
Frederik VII og arkæologen Jens 
Worsaae udgravede de to høje i Jelling. 
Mange tror, at de kender til hele histo-
rien om Runestenene og deres historie, 
men der er så meget ny viden, at vi i 
år tager på sogneudflugt til Jelling og 
deltager i spændende rundvisninger om 
bl.a. kirken og den danske kristenheds 
vugge. Udflugten begynder kl. 9:30 fra Sct. Johannes Kirke, og vi får 2 rundvisninger, 2-retters krofrokost og 
nyder vores eftermiddagskaffe med lagkage på cafe. En hel udflugtsdag som kun koster 200,- kr. og med kun 
62 pladser, gælder først til mølle... :-) Tilmelding senest d. 19. juni til Scot A. Christensen, Tlf. 9721 4293 eller 
Tove B. Jessen, Tlf. 4035 6553. Vel mødt til årets sommerudflugt!!!

Allan Skovrider

Igen er det muligt, takket være gode 
frivillige kræfter, at holde Café 
Johannes åben sommeren igennem.
Velkommen til at komme forbi, må-
ske bliver det en af de gode dage, 
med godt vejr, hvor der også er mu-

lighed for at nyde sin kaffe i Sct. Johannes Kirkes 
atriumgård. Hvis ikke vejret indbyder til udendørs 

kaffe, vil vi på bedste vist sørge for solskin inden-
dørs, hvor man ved sin deltagelse, kan bidrage til et 
hyggeligt samvær.
Der er ingen fast program, som det hører sig til for en 
god Café, men vi synger gerne en sang. Caféhygge 
skal opleves. Det kan man ikke læse sig til her i bla-
det. Vi glæder os til at møde dig.
Vel mødt i Café Johannes!
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Aktuelt
Lyset bag korset

Sommeroplevelser på internettet

Juni - August

Mine første tanker, da jeg så lyset bag Korset første 
gang. Billedet er taget julen 2011 derfor er Juletræerne 
med. Det første jeg tænkte, da jeg første gang så lyset 
var: Det er som at se ind i Himlen, Lyset fra Gud er for 
stærkt, vi mennesker kan ikke tåle Guds Lys, da vi er 
syndere, derfor sendte Gud Jesus til os, for at sone vo-
res synd. Nu ser vi ikke direkte på Gud, vi må se Ham 
gennem Korset, og Gud ser os gennem Jesus, når vi 
har sagt ja til at følge Jesus, og bedt
om Hans tilgivelse for vore synder. Vejen til Gud og 
Evigheden, går gennem Jesus og Hans Fuldbragte 
værk på Korset, da ordene DET ER FULDBRAGT 
lød, da blev vejen til Himlen åben. Men vi må altid 
huske: at have Korset og Jesus for øje.
Hver gang når jeg er i Kirke, går mine tanker til lyset 
bag Korset, som i mit indre er lig med Himlen. Jeg 
har også siddet og set på Lyset og Korset og bedt Gud 
om at vise mig, hvordan jeg bedst kan tjene Ham. Jeg 
tror, det vi hver især har brug for, er at Knæle ned ved 
Korsets fod, og begge arme strække vor Herre Krist 
imod. Og bede: Herre tilgiv mig min synd, og åben 
du mit øje, så jeg kan se, hvor rig jeg er, og mærke 
Lyset i mit inderste, så jeg kan være et lille lys på 
min vej. Lad dette lys bag Korset over Alteret i Sct. 

Johannes Kirke minde os om vejen til Himlen. Jeg kan for mit indre øje se skaren af tilgivne syndere på vej 
mod Himlen. Lad os alle stå sammen i bøn om, at det må være sandheden for os hver især, at vi er på vej til 
Himlen.

Sommeroplevelser på internettet for børn og familier.
En lang sommer står for døren, og hvad skal man 
så bruge al den tid til? Mange børn og unge bruger 
meget tid på spil og internettets myriader af mulig-
heder. Barnetro.dk er et bud på, hvordan man roligt 
kan lade sine børn udforske internettets muligheder 
via en ny og anderledes folkekirkelig hjemmeside 
for Danmarks børn, hvor de kan møde kristendom, 
kirke, tro og få mange oplevelser. Det sker gennem 
en interaktiv hjemmeside med små spil, sjove teg-
ninger og en præsts fortællinger for på den måde at 
gøre kirke og kristendom levende for børn. Den nye 
børnehjemmeside bruger Internettets muligheder for 
multimedieoplevelser. Med spil, musik, stemmer, lyd 
og animerede figurer, som børnene kan styre med 

computerens mus, bliver der meget at gå på opdagelse 
i for de 3-10-årige børn. Se www.barnetro.dk.
En anden børnehjemmeside er Evangelisk 
Børnemissions nye initiativ med www.opdagnyt.dk, 
hvor børnene ligeledes kan boltre sig i et sikkert mil-
jø og udforske den kristne tro i børnehøjde eller f.eks. 
indrette et børneværelse. Børnene kan også besøge 
den interaktive malerbog og farve og male et utal af 
motiver på http://christiananswers.net/kids/clr-indx.
html. Og husk så, at sommer for børn er lig med istid, 
og næsten intet er bedre og nemmere end hjemme-
lavet jordbæris, som børn kan lære at lave på en sjov 
måde på http://dk.sgames.org/11013 :) Kirken ønsker 
alle en Gudsvelsignet og god sommer!

Holger Larsen
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Aktuelt
Find 10 fejl og vind 500,- kr. * Billede af prædikestolen i Michel, Hamborg

Juni - August

Marker fejlene og indlever opgaven på Sognedagen den 1. sept. 2012 i kirken inden kl. 11:00. Over middag 
trækker vi så lod blandt de rigtigt besvarede opgaver. Vinderen får et gavekort på 500,- kr. til Herning by.
Skriv Navn og Tlf her: 
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Torsdag d. 14. juni kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf: 3025 7040.
Onsdag d. 20. juni kl. 19:30 Planlægning af Sognedag 2012. Alle interesserede er velkomne!
Torsdag d. 21. juni kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Missionær, Brian Madsen, Vejle. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Torsdag d. 28. juni kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf: 3025 7040.
Tirsdag d. 31. juli kl. 20:00 Koncert. “Tysk orgelkunst”. Ved denne koncert sidder organisten ved Berlins 

St. Hedwig Dom Thomas Sauer ved orglet. Fra programmet kan nævnes at 
ikke blot “toccataen” men hele Widors 5. Orgelsymfoni vil blive spillet.

Torsdag d. 9. aug. kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf: 3025 7040.
Torsdag d. 16. aug. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Landsdelssekretær, Niels Jørgen Larsen, Hinnerup. 

Lovsang. Der er bedemøde kl. 19. Alle er velkomne.
Onsdag d. 22. aug. kl. 19:30 Planlægning af Sognedag 2012. Alle interesserede er velkomne!
Torsdag d. 23. aug. kl. 17:00 Fællesspisning. Kom og oplev hyggeligt samvær. Tilmelding tlf: 3025 7040.
Lørdag d. 1. sept. kl. 9:00 Sognedag 2012. Sct. Johannes Kirkes Menighedsarbejdet slår dørene op for 

dette års Sognedag. Det bliver en dag for alle sanser og aldre. Se mere på 
bagsiden af bladet.

Tirsdag d. 4. sept. kl. 19:00 IM-Fællesmøde i Bethania. Professor Asger Højlund, Menighedsfakultetet, 
Aarhus. Alle er velkomne.

Sognekalender

Sommerlig opskrift

Vi begynder igen

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

Juni - August

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).

Kirkens børneklubber holder sommerferie, men begynder igen 
iflg. nedenstående tider. Har du lyst at være med? Kom bare!

Ørnereden begynder igen 23. august
Spætten begynder igen 21. august
IXTYS begynder efter skolestart

Du kan finde programmer og mere information på kirkens hjem-
meside www.sctjohannes.dk

Vafler med hyldeblomstis -  som smager af sol og sommer.
Opskriften herunder er til 8 personer.
1/2 liter piskefløde. • 4 pasteuriserede æggehvider. • 
4 spsk. sukker (sødemiddel). • 2,5 dl konc. hyldeblomstsaft. • Vafler.
Tilberedningstiden er på ca. 15 min + frysetid.
Pisk fløden til flødeskum. Pisk æggehvider og sukker til en tyk creme. 
Bland cremen med hyldeblomstsaft og flødeskum, og rør iscremen godt 
sammen. Hæld iscremen i en plastikboks med låg, og frys i min. 3 timer. 
Isen tages ud lige inden den serveres, og anrettes i vaflerne.



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
3. juni Trinitatis søndag 9:30 + 11:00 LBJ Religionspæd. Center
10. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC Grønlands bibelsag
17. juni 2. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ FDF’s Missionsarb.
24. juni 3. søn. eft. trin. 9:30 SAC Efterf. kirkefrokost
1. juli 4. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Bibellæser-Ringen
8. juli 5. søn. eft. trin. 9:30 LBJ IKON
15. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 LBJ
22. juli 7. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Århus Diakonhøjskole
29. juli 8. søn. eft. trin. 9:30 SAC KFUM Idræt
5. aug. 9. søn. eft. trin. 9:30 SAC
12. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 SAC Israelsmissionen
19. aug. 11. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ
26. aug. 12. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Døvemenighederne Efterf. kirkefrokost
2. sept. 13. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 SAC

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

I tiden...
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SOGNEDAG 2012
Den 1. september begynder vi Sognedagen kl. 
9:00 i kirken. Derefter er der et udfyldt program, 
som afsluttes kl. 15:30. Programmet bliver of-
fentligtgjort i avisen og på kirkens hjemmeside, 
når vi nærmer os dagen. Der bliver noget for alle 
sanser og aldre. Man kan allerede nu glæde sig 
til det ved at løse en opgave her i bladet og være 
heldig at vinde 500,- kr. Se mere på side 4.

Venlig hilsen Menighedsarbejdet.

FRIVILLIGES FEST 2012
Så holder Menighedsarbejdet igen fest for de fri-
villige. Hvert år inviterer vi vore frivillige medhjæl-
pere til en fest for at vise, at kirken påskønner det 
arbejde, der bliver udført. Dette år inviteres 150 
+ ledsagere. For at få en invitation til denne fest, 
skal man gentagne gange udføre et stykke frivil-
ligt arbejde for kirken. Det kan være af forskellig 
art, men fælles for det hele er, at det ikke bare er 
en tilfældig håndsrækning. Festen afholdes i kir-
kens lokaler, hvor vi sørger for lidt underholdning, 
noget at spise og hyggeligt samvær.
Vi glæder os!

Menighedsarbejdet


