
Musical og MadDøbte
1.7.2013 - 31.10.2013
Liva Foldbjerg Munkholm Sørensen
Mathias Bækgaard Flansmose
Julia Inger Søgaard Andertun
Nala Grønbæk Søndergaard
Lærke Treldal Gammelager
Lilje Ajspur Güllich Larsen
Tino Ian Grandahl Larsen
Lauge Hempel Hedegaard
Robin Jensen Wellendorf
Molly Fuglsang Raeburn
Elias Tordrup Thylstrup
Martha Roed Ditlevsen
Lukas Leander Møller
Viggo Haubjerg Grøn
Felix Rasiah Jensen
Kasper Frederiksen
Filip Rasiah Jensen
Ella Lund Larsen
Clara Skøtt Bébe
Mads Thomsen

Se også..

K
ir

ke
bl

ad
et

 u
dg

iv
es

 a
f S

ct
. J

oh
an

ne
s S

og
ns

 M
en

ig
he

ds
ar

be
jd

e 
og

 M
en

ig
he

ds
rå

de
t. 

Tr
yk

: H
ag

sh
ol

m
 G

ru
pp

en
 A

pS
 - 

86
45

 1
76

6,
 L

ay
ou

t: 
Le

nn
ar

t B
. J

es
se

n,
 S

ct
. J

oh
an

ne
s K

ir
ke

Lu

Blad nummer 61 * dec.-jan. 2013-14 * Næste blad udkommer 1. febr. Indsendelsesfrist 1. jan. 

Fredag den 31. Januar inviterer 
Sct. Johannes Kirke til musical 
opført af Alive fra Hammerum. 
Musicalen henvender sig til alle 
aldre, så vi opfordrer alle til at 
sætte X i kalenderen. Kom og vær 
med til en anderledes aften i din 
kirke.
Efter musicalen, som foregår i 
kirken, inviteres til spisning og 
hyggeligt samvær i Vestfløjen. 

Pris for spisning 25,- kr. pr. vok-
sen, børn gratis.
Af hensyn til maden er der tilmel-
ding til Tove Jessen senest fredag 
den 24. januar tlf. 40356553, 
tbj@sctjohannes.dk

ALIVE opfører igen musicalen 
”Rejsen til landet med lyset.”
Musicalen er et stykke i 5 scener 
der omhandler en flok børn, der 
flygter fra Børnehjemmet ”Mulm” 
og rejser ad ”Den smalle vej” til 
”Landet med lyset.”
Vi møder børnene midt i sorgen, 
glæden, fortvivlelsen, magtesløs-
heden samt håbet.
Stykket er skrevet af Hans Jørn 
Østerby. Instrueret og ledet af 
Elin Dahl. Lyd: Kurt Østermark.
Alive er et kor bestående af ca. 17 
børn og unge imellem 7 og 14 år.

a

Nu tændes tusind julelys - på jorden til Guds pris,
og stjernerne i tusindtal - på himlen ligevis.

Emmy Køhler

• Afsked med organist 
Reception 1. dec.

• 

• Café Johannes Julehygge
• 

• Lucia aften / Sogneaften
• 

• Julefest for alle!
• 

• Bedeuge i januar.
• 

• Ovenlys på dage med sorg 
3 aftner i 2014

• 

• Sognedag 2014 tvivlsom !?

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
EA 2014

Lucia i Sct. Johannes Kirke

Jul på WWW

Ovenlys på dage med sorg

December - Januar

Evangelisk Alliances Bedeuge 2014 kl. 19.00
Mandag d. 6. jan. i Bethania, Torvet
Tirsdag d. 7. jan. i Herning Frikirke, Møllegade
Onsdag d. 8. jan. i Herning Kirke
 ( Skriftemåls- og nadvergudstjeneste) 
Torsdag d. 9. jan. i Luthersk Mission, Godthåbsvej
Fredag d. 10. jan. i Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé
Lørdag d. 11. jan. i Åbenkirke, Olufsgade
 (Unge tilrettelægger)
Søndag d. 12. jan. i Herning Bykirke: Fredens Kirke,   

   Sjællandsgade

Torsdag den 5. december kl. 19:00 arrangeres sog-
neaften som Lusia/familieaften, hvor vi begynder i 
kirken med Luciaoptog og fortsætter efterfølgende 
i Vestfløjen med hyggeligt samvær, der vil være 
krydret med forskellige indslag. Kaffebord 20,- kr. 
pr. voksen - børn gratis. Alle er hjertelig velkomne!
Kirkebilsordning kan benyttes.

Menighedsarbejdet.

3 aftener i Sct.Johannes om sorg, 
trøst og håb. ”Alting har en tid, for 
alt, hvad der sker under himlen, er 
der et tidspunkt”. Sådan skriver den 
vise kong Salomon ifølge Prædike-
rens bog i Det Gamle Testamente. Og 
Salomon fortsætter med at skildre, 
hvordan menneskelivet byder på 
tider til at le, til at danse, til at om-
favne, til at elske. Gode tider i vores 
liv, som de fleste forhåbentlig får 
lov at erfare. Men der er også andre 
tider i ethvert menneskes liv. Kong 
Salomon skriver, at der også er en 

tid til at græde, en tid til ikke at omfavne længere, en 
tid til at miste, en tid til at sørge og slutteligt, en tid 
til at dø. Vi ved alle, det er sådan. Vi ved også alle, at 
før eller siden skal vi tage afsked med én, vi holder 
af. Når dage med sorg melder sig, hvordan lever vi 
da videre? Er der lys i mørket? Er der håb? Og hvad 
bygger vi vort eventuelle håb på? Aftenerne er for 
dig, som står midt i sorgen, eller måske har sorgen 
lidt på afstand. Men det er også for dig, som står ved 
siden af et menneske, som befinder sig i sorg. Du er 
også velkommen, hvis du bare ønsker at være med 
ved foredrag, hvor håbet lever. Velkommen til 3 afte-
ner i begyndelse af 2014. Aftenernes forløb består af 
en kort introduktion, foredrag, mulighed for at stille 
spørgsmål, samt lidt godt til ganen. I forlængelse af 
hver aften vil kirkerummet være åbent, og her vil der 
være mulighed for at bede en bøn, tænde et lys, eller 
reflektere videre over aftenens emne. Aftenerne er 
gratis, men kaffen koster 20 kr.

15.januar kl.19.30: ”Dage med sorg” – et psykolo-
gisk perspektiv. Vi mennesker reagerer forskelligt, når 
vi møder sorg i livet, og samtidig er der også fæl-
lestræk. Hvordan kan sorgforløb opleves, og hvornår 
skal man måske søge hjælp? Hvordan kan tro både 
tjene og udfordre vores trivsel, når vi står i sorg og 
lidelse?. V. psykolog Aida Andersen.

18.februar kl. 19.30: ”Lys på dage med sorg” – et 
psykologisk perspektiv. Hvordan leve og leve videre 
med sorg? Hvad kan jeg selv gøre? Hvordan stå ved 
siden af? V. psykolog Aida Andersen.

18.marts kl. 19.30: ”Ovenlys på dage med sorg” – et 
teologisk perspektiv. Hvad er det kristne håb? Hvad 
betyder det, når vi i trosbekendelsen bekender, at vi 
”tror på kødets opstandelse og det evige liv”? V. sog-
nepræst Scot A. Christensen.

Jul på internettet
Hvad skal man dog gøre, når 
ens børns opmærksomhed er til 
computerspil og internet aktivi-
teter? En mulighed for børnene 
og en selv er på hjemmesiden 
jul.folkekirken.dk, hvor der kan 
hygges med julelæsning og høres 
julesalmer, juleevangeliet og 
læse en række kendte personers 
bud på, hvem julens hovedper-
son, Jesus, er.  Gennem hele 
december bliver jul.folkekirken.
dk opdateret med juleartikler og 
julesjov for børnene, og der vil 
være mulighed for at julequizze 
og vinde bonusjulegaver, samt 

sende julekort :-) 
Allan Skovrider
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I nogle år har ACT-Herning nu 
eksisteret og haft en stigende til-
slutning og tilmelding. År efter 
år ser vi flere og flere, der gerne 
vil give en hånd, men også dem 
der gerne vil have hjælp til en 
opgave. Lige nu er der ACT-da-
ge 2 gange hvert år. Næste gang 
er den 5. april 2014, så allerede 
nu er der igen mulighed for at 
tilmelde sig, enten for at give 
en dag til hjælp for andre, eller 
at få en hjælpende hånd til et 
eller andet, man ellers ikke ville 
få gjort. Tilmeldingen sker via 
hjemmesiden
www.actherning.dk
Som vi ser på billederne her på 
siden, så er det en fornøjelig 
dag. Vi samles om formiddagen,  
får morgenkaffe, aftaler da-
gens opgaver, tager ud to og to, 
arbejder og tager tilbage til fro-
kost. Efter frokost tager vi igen 
ud og gør færdig, eller tager en 
ny opgave. Dagen slutter med 
eftermiddagskaffe og samtale 
om dagen.

Indtil nu har ACT 
været koordineret 
af sognemedhjælper 
Benny Bjerregaard 
Nielsen, Fredens 
Kirke. Da han skifter 
job, vil vi her bringe 
en stor tak til ham for 
en fin indsats, med 
ønsket om alt godt i 
det nye lærerjob!
Det er vigtigt for os 
i kirken at bede om 
hjælp på andres veg-
ne. Kirken må tage 
fat, hvor vi evner det, 
og hvor det sociale 
system ikke slår til. 
Under mottoet ”Giv 
lidt - få meget” kan 
vi også frivilligt flytte 
en hel del. Lige nu 
er fire kirkesamfund 
med i ACT-Herning: 
Sct. Johannes Kirke, 
Fredens Kirke, Åben 
Kirke og IM. Men der 
er plads til flere!

Lennart B. Jessen

Aktuelt

Onsdag den 4. december kl. 14-16 
inviterer Cafe Johannes til en hyg-
gelig eftermiddag med sang, musik 
og udvidet kaffebord. Medbring 
gerne en pakke (værdi 20 - 25 kr) 
til pakkespil.

Adventshygge i Café Johannes

Julehjælp

ACT-Herning * To dage i året med hjælp

Afsked med Sct. Johannes

December - Januar

Ny musik til en nutidig kirke
Bjarne Hersbo forlader orgelbæn-
ken i Sct. Johannes Kirke i Her-
ning.
I Psalmernes Bog lyder det: Canti-
cum novum, En ny sang ….. men 
med Bjarne Hersbos mangeårige 
virke som organist og korleder 
ved Sct. Johannes Kirke i Herning 

kom dette også til at betyde skabelsen af både en ny 
sang og en ny musik til kirken, inspireret af kirkens 
rum, dets kor og dets orgel.
For snart 39 år siden - i 1975 - ankom en ung sjæl-
landsk organist til Herning for at tiltræde organiststil-
lingen ved Sct. Johannes Kirke, ”Hedens Domkirke”. 
I dag ser han - ligesom kirken - lidt anderledes ud, 
men evner vel stadig at yde en brændende indsats for 
kirkens musik, som den i tidens løb er blevet udmøntet 
på orgelbænken og gennem en lang række kompositio-
ner til kirkens gudstjenester og koncerter. *

Hvis man ikke har for meget at gøre med til jul, er 
der mulighed for at søge om at få et beløb givet.
Man kan på kirkekontorerne få en blanket til ansøg-
ning. Man udfylder det og giver det til kirken. En 
ansøgning i bopælssognet er nok. Når byens kirker så 
har haft møde med kommunen, får man tildelt efter 
ens økonomiske placering. Vi ved endnu ikke, hvor 
mange penge der er til uddeling, men vi ved, at enlige 
forsørgere med mindreårige børn står først i køen. 
Andre bliver så tilgodeset med mindre og måske 
ikke. Kirkerne takker for bidrag til julehjælpen fra 
både kommune og organisationer. 
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Aktuelt
December - Januar

De store gudstjenester
Det hele tog sin begyndelse for den unge organist ved 
mødet med ”de store gudstjenester”, som søndag efter 
søndag højtideligt blev festligholdt ved en rig liturgi. 
En gudstjenestesammenhæng, hvor alle kræfter - også 
de musikalske - med det store kirkekor blev sat ind. 
Det var ganske utroligt, hvad der dengang blev præ-
steret og gennemført ved gudstjenesterne i 70’erne, 
80’erne og begyndelsen af 90’erne. Kirkekoret skulle 
virkelig yde noget - og det gjorde korsangerne i en 
samlet indsats omkring det ”at det ikke kunne blive 
godt nok”. Her skete der virkelig noget, som kunne 
styrke den nytilkomne organists trang til at skabe ”Ny 
musik til nutidens kirke”.

Sct. Johannes Kantori
Det store gudstjenestelige korarbejde blev også det 
grundlag, som skabte Sct. Johannes Kantori allerede 
i 1976. Og med ”Kantoriet” - hjemme i Sct. Johan-
nes med højtidskoncerterne: Påskenatskoncerterne og 
julekoncerterne med internationale gæstesolister og 
kongelige skuespillere som fortællere - samt de store 
udlandstourneer til Wien, Paris, Berlin, Warszawa, og 
senere, også til Færøerne. Over 25 år blev det givet 
for Bjarne Hersbo at virke som dirigent + en række 
år som akkompagnatør: I alt 235 musikbegivenheder 
blev det til i denne sammenhæng. Men hertil kom 
så også de goder at arbejde sammen med, at være 
sammen med, at præstere musik sammen med en flok 
engagerede mennesker, som lykkeligvis stadigvæk - i 
et stærkt menneskeligt sammenhold - bærer videre på 
erindringer om utallige fælles musikalske stjernestun-
der. Oplevelser som også binder sig til indspilninger-
ne til datidens LP-plader, radiotransmissionerne og de 
stadig klingende CD-indspilninger. Et kirkemusikalsk 
virke som ikke blot blev båret frem af Sct. Johannes 
Kirke, men af alle Hernings kirker i en storstilet lokal 
kulturel satsning.

DEN NYE MUSIK - og den gamle
Den nye musik til den nutidige kirke - musik til lige 
her og nu - kom til udtryk i en række kompositioner 
fra Bjarne Hersbos hånd, som kirkekoret og Kantoriet 
førte med sig. Men derudover blev kirkens orgel en 
stærk inspirationskilde til skabelsen af ny kirkemusik. 
Der findes ikke i miles omkreds et orgel, som har så 
mange klanglige facetter som orglet i Sct. Johannes 
Kirke, og det har da også lagt klanglig baggrund til 
mange førstegangsoplevelser - uropførelser af om-
kring 75 nye orgelværker - komponeret af de fremme-
ste organister/komponister her i kongeriget Danmark 
ved de årlige ”Autografkoncerter”, som blev gennem-
ført over en 15-årig periode. Hertil har orglet også 

lagt klangbund for at en lang række stjerneor-
ganister fra ind- og udland har kunnet fremføre 
orgelmusik fra kirkens righoldige skatkammer, da det 
- langt hen ad vejen - har kunnet ”følge med” i farve-
lægningen af musik fra så mange af de århundreder, 
hvor orglet har været bærer af sjælen i kirkens musik.
Alt det andet
Fra ansættelsen har organisten så forsøgt at gøre sig 
tjenlig til at leve op til orglets formåen. Og i det for-
søg har Bjarne Hersbo da også selv i årenes løb gen-
nemført en lang række koncerter, aftenmusik, aften-
sange, musikandagter med meget mere. Det blev vel 
i alt til nogle hundrede arrangementer. Præsentationer 
af kirkemusik som ofte fik ekstra farve ved hustruen 
- sopranen Hanne Hersbos medvirken ligesom - som 
årene gik - med Helene og Else-Marie - deres døtres 
medvirken ved advents/julekoncerterne og fortælle-
koncerterne også skabte en særlig glans over musik-
ken. Musikalske oplevelser som også skabte et stærkt 
familiesammenhold omkring kirken og hjemmet. 

MEN
Men at spille og synge for en tom kirke, det du’r 
rent ud sagt ikke! Og derfor står mindet om ”de store 
gudstjenester” stærkt i hukommelsen, og her kommer 
så også en række orgel- og kirkemusikinteresserede 
mennesker stærkt ind i billedet omkring musikken i 
Sct. Johannes Kirke, hvor Orgelklubben nu i over 15 
år har været et værdifuldt samlingspunkt for at opleve 
orgler, orgelmusik, kirker, kirkekunst og kirkehistorie 
her - og ikke mindst på ekskursioner i ind- og udland 
- i Lübeck, Hamburg, Berlin - og senest i Erfurt, Arn-
stadt og Schleswig-Holstein, hvor hun - instrumenter-
nes dronning i alle afskygninger er blevet beundret og 
værdsat. 

CANTICUM NOVUM
Og lad så Bjarne Hersbo afslutte med at række tilbage 
til latinen - et kirkens bånd mellem dengang og nu. 
Det har været forundt ham som kirkemusiker ved Sct. 
Johannes Kirke både at få muligheder for - og evner 
til - at vise tidligere og nyere tiders kirkemusikalske 
storhed frem for menigheden ved gudstjenester og 
koncerter. At have fået den lykke at kunne fremføre 
en ny kirkemusik i en nutidig kirke. Så derfor, som en 
slutsten på arbejdet i Sct. Johannes Kirke, kan Bjarne 
Hersbo - udover alt det, han har oplevet dér - kun 
glæde sig over, at den musik, som kirkens menighed, 
kor og orgel har givet inspiration til - gennem CD-
udgivelser og koncertfremførelser i Tyskland, Frank-
rig og nu allersenest også i USA - har været med til 
at bringe Herning og Sct. Johannes Kirkes navn lidt 
længere ud i verden!
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Søndag 1. dec. kl. 9:30 Reception. Efter gudstjenesten afholder vi kirkefrokost og reception i anled-
ning af, at vores organist Bjarne Hersbo fratræder sin stilling.

Torsdag 5. dec. kl. 19:00 Sogneaften / Luciaaften. Læs mere herom på side 2.
Tirsdag 10. dec. kl. 19:30 Julekoncert. Herning Koncertorkester spiller julemusik fra orkestrets store 

repertoire. Dirigent: Tommy Slot.
Søndag 15. dec. kl. 14:00 Gospelkoncert m. Herning Gospel Voices v. Henriette Kirchhoff Schjørring. 

Hold øje med pressen for billetsalg!
Lørdag 28. dec. kl. 14-16 Julefest for alle. Læs midt på siden her!

Torsdag 2. jan. kl. 19:30 Sogneaften / Filmaften (dansk) ”Film fra  troens verden”. 2 film á 20 min. 
vises, og der er opsamling efter hver, hvor vi kan tale om indholdet.

Mandag 6. jan. kl. 19:00 Bedeuge. Evangelisk Alliances Bedeuge begynder. Se side 2.
Torsdag 16. jan. kl. 19.30 IM-møde. Tale v. missionær Simon Overgaard Pedersen, Lemvig.
    Lovsang. Der er bedemøde kl. 19
Fredag 31. jan. kl. 17:00 Musical / Fællesspisning i Sct. Johannes Kirke. ”Rejsen til landet med ly-

set.” v. koret ALIVE. Læs mere på forsiden.

Sognekalender
December - Januar  

Hver mandag kl. 16:30 - 17:00 Bøn i den Lille Sal.
Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
 kl. 14:30 - 16:00 Børneklubben Spætten (Find program på kirkens hjemmeside).
Hver onsdag kl. 14:00 - 16:00 Café Johannes i Glassalen.
 kl. 14:30 Gudstjeneste på Plejecenter Vesterled.
 kl. 16:15 - 16:30 Andagt i den Lille Sal.
 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 Aktiv Centret).

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Den 28. december kl. 14:00 - 16:00 holder vi julefest. Vi begynder 
inde i kirken. Derefter går vi ind til juletræet i Glassalen. Der bliver 
hygge med dans om juletræet, vi synger, leger og har det hyggeligt. Der bliver kaffe 
og kage. Tag familie, børn eller børnebørn med eller kom, som det passer for dig!

Menighedsarbejdet

Den 9. oktober var der inviteret til et møde i Sct. Johannes Kirke, hvor vi var en lille flok, der talte sammen 
om Sognedagens fremtid. Efter mange år med skiftende basarer for mission og menighedsarbejde, kom der 
en årrække med Sognedagen. Resultatet efter mødet er nu det, at der gives Sognedagen en chance. I de senere 
år har der været for få ansvarlige til at bære, planlægge, koordinere og igangsætte de enkelte opgaver. Der har 
været lige præcis nok medhjælpere på dagen, men opgaven at få det hele til at hænge sammen, har været lagt 
på alt for få personer. Hvis Sognedag 2014 skal blive til noget, så er det mødets opfattelse, at der skal findes 
flere ansvarlige til planlægning og gennemførelse af dagen. Menigheden har derfor tid indtil Menighedsar-
bejdets Årsmøde i marts 2014 til at samle en liste med ansvarlige tovholdere for de enkelte aktiviteter. Hvis 
listen kan afsluttes og findes forsvarlig på Årsmødet, så bliver Sognedagen igen arrangeret, ellers holder den 
pause.

Lennart B. Jessen

Sognedagens fremtid !?

Faste ugentlige arrangementer i kirken (som ikke er anført i sognekalenderen)
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Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
1. dec. 1. søn. i advent 9:30 LBJ+SAC Vort eget missionsprojekt Offergang + Kirkefrokost
8. dec. 2. søn. i advent 9:30 + 11:00 LBJ Bibellæser-Ringen DK Kl. 11 Rytmisk gudstj.
12. dec. 10:00 LBJ For børnehaver m.f.
14. dec. 14:00 Irene Schjødt Døvegudstjeneste
15. dec. 3. søn. i advent 9:30 SAC Grønlandske Bibelsag
22. dec. 4. søn. i advent 9:30 LBJ 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 Mission bl. hjemløse
26. dec. 2.juledag (Sct.Stef.) 9:30 SAC Kirkens Korshær
28. dec 14:00 LBJ Julefest for alle. Vi begynder i kirken!
29. dec Julesøndag 9:30 SAC Blå Kors Danmark
1. jan. Nytårsdag 14:00 SAC Bibelselskabet
5. jan. Helligtrek. søndag 9:30 + 11:00 LBJ Folkekirk. Søndagsskoler Kl. 11 Rytmisk gudstj.
12. jan. 1. søn. eft. h3k. 9:30 SAC KLF Kirke og medier
19. jan. 2. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 LBJ KFS Kr. Forbund for stud. Kl. 11 Rytmisk gudstj.
26. jan. 3. søn. eft. h3k. 9:30 SAC Menighedsarbejdet Kirkefrokost
2. febr. 4. søn. eft. h3k. 9:30 + 11:00 LBJ Y’s Men Danmark Kl. 11 Rytmisk gudstj.

Gudstjenester

Glædelig Jul og et velsignet nytår!

Info.
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Kontakt & Adresseliste
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. 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).
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.
Projektmedarbejder: Thomas Lindberg, tlf: 2877 8290, thomas@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale.

Taxa / Kirkebil til gudstjeneste og sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Til ”Spætten” aftales med sognemedhjælperen.

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

GAVE TIL MENIGHEDSARBEJDET 
Benyt venligst en af følgende muligheder:
� Indbetal i bank til: reg: 2570 konto: 6110004166
� Indbetal på kirkens kontor: Fredhøj Allé

Skattefradrag kan opnås via Menigheds- 
arbejdet. Henvendelse til Lennart Jessen.

Støt Kirkebladet

Med ørerne hørte hyrderne 
den herlige besked, at frel-
seren var født

Med øjnene så de Ordet, 
der var blevet kød, som 
havde taget bolig iblandt 
dem

Med hjertet frydede de sig 
over den fantastiske gave, 
Gud havde givet dem, 
nemlig Hans kærlighed


