
Påske...Døbte

I Sct. Johannes Kirke har vi to forskel-
lige gudstjenester de fleste søndage. 
Den første er kl. 9:30 og er en traditio-
nel højmesse med orgel som ledsagende 
musikinstrument. Den anden gudstje-
neste er kl. 11:00 og er en rytmisk guds-
tjeneste, hvor sangen ledsages af bl.a. 
klaver og guitar. Vi ønsker på denne 
måde at tilgodese både den klassiske og 
rytmiske genre.
Til 9.30 gudstjenesten medvirker kir-
kens klassiske kor, som synger for på 
salmer og også ind i mellem synger en 
motet efter prædiken.

Børnekor på vej! Vi vil synge nye 
rytmiske sange, både enstemmigt og 
flerstemmigt. Der bliver mulighed for at 
udvikle sin stemme og også synge solo. 
Øvetidspunktet er endnu ikke lagt helt 
fast, men glæd jer - det bliver godt!
Har du interesse for kor, klassisk eller 
rytmisk musik, så ring bare til mig, så 
kan det være at vi laver et tilbud der 
kan matche det. Vi er meget åbne over 
for musikalsk fornyelse i Sct. Johannes 
Kirke, så kom og vær med!

Bjarke Clausen, Tlf. 5074 4725,
bc@sctjohannes.dk

Se - så stor kærlighed har Gud til 
dig og mig, at han lod sin Søn gå i 
døden, for at vi kan leve - og ikke 
kun dette jordiske liv, men også 
den kommende evighed. Men da 
Jesus ikke havde forbrudt sig imod 
Guds gode bud, kunne døden ikke 
fastholde ham. Den måtte lade Ham 
opstå igen. Jesus gik ud af graven 
og lever! Måske ønsker du beviser 
for at tro det. Men beviser kan altid 
betvivles, og nytter derfor intet i sig 
selv. Vidnernes udsagn er derimod 
overvældende. Hvis man ikke tror 
på det de har fortalt, så er det fordi 
man ikke vil tro, det er sandhed.

Og så - du 
kunne jo 
lade det 
komme 
an på en 
prøve. 
Guds 
Helligånd 
vil også 
vise dig 
sandhe-
den, hvis 
du tør 
åbne dig for Den! Velkommen til at 
fejre påske i Sct. Johannes Kirke

Lennart B. Jessen

1.1.2014 - 28.2.2014
Lærke Sejdelin Dalsgård
Josephine Rosa Haxhøg Jensen

Blad nummer 63 * April - Maj 2014 * Næste blad udkommer 1. juni * Indsendelsesfrist 1. maj
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ACT HERNING
5. april.
Bliv aktiv!
Kirker går sammen 
om en håndsrækning.
Læs på bagsiden!

SMÅGRUPPER
Vi vil gerne oprette smågrupper 
ud fra kirken.
Læs mere på side 4.

FORBØN - ET TILBUD
Hvad er forbøn? Hvor og hvor-
når tilbydes dette?
Læs mere på side 4.

CAFÉ UDFLUGT 2014
Café Johannes afholder igen 
en udflugt.
Læs mere på side 3

ÆLDREVENLIG GUDSTJ.
Tilgængelighed og kørsel med 
taxa / liftbus m.v.
Læs mere på side 4.

Påskeliljer lyser op i korset i kirkens atriumgård

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt

Menighedsrådsvalg 2014 Besøgstjeneste - Noget for dig?

Støt Menighedsarbejdet i det frivillige gode arbejde ved vores kirke!

April - Maj

Benyt venligst en af følgende muligheder:
1 - Indbetal til bankkonto:
  Reg: 2570 Konto: 6110 004 166
2 - Indlever kontant til kirkens personale.
3 - Brug QR-koden med din SmartPhone =>
4 - Ang. skattefradrag, tal med Lennart B. Jessen

Onsdag den 21 maj kl. 19:00
Sct. Johannes Kirkes 
Besøgsvenner besøger 
Bedemand Bente og Jørgen 
Ødegaard, Vestergade 45.
Hvis du er interesseret i at blive 
en del af Sct. Johannes Kirkes 
Besøgstjeneste, er du meget velkommen til at være 
med denne aften.
Der er tilmelding hos Tove B. Jessen 40356553

Menighedsarbejdet og menighedsrådet er ikke det 
samme, selv om begge parter arbejder tæt sam-
men omkring Sct. Johannes Kirkes liv og vækst. 
Menighedsrådet har ansvar for kirken som helhed. 
Rådet bestemmer mange ting, og har et budget, som 
hvert år skal fordeles til vedligehold, lønninger og 
arrangementer. 
Menighedsarbejdet har derimod fokus på nogle 
af de opgaver, som menighedsrådet ikke når. 
Menighedsarbejdet har en bestyrelse, og i denne 
planlægges de mange møder og arrangementer, som 
året igennem bliver sat i værk. Det er også her, at de 
mange frivillige ved kirken koordineres. Bl. a. kan 
vi nævne de mange der går med kirkeblade. Vi har 
40 ruter i sognet, som 5 gange hvert år får bladet delt 
ud. Det blad du læser lige nu, er således gået igen-
nem frivilliges hænder i layout, pakkeri og udbring-
ning. Menighedsrådet betaler tryk, men alt andet er 
der frivillige på, og det er ikke småbeløb de sparer 
kirken for. Der er også mange andre frivillige, der 
gør andet. Der er hold der klarer kirkekaffe søndag 
efter søndag. Der er frokosthold der sørger for en kir-
kefrokost næsten hver måned. Der er en AV gruppe, 

som betjener computerskærmen i gudstjenesterne. 
Der er frivillige musikere, sangere og lydfolk. Der 
er besøgsgrupper, der arrangerer besøg på Vesterled 
og ude privat hos enlige. Der er ledere i forskellige 
klubber og listen er faktisk en del længere. Alle disse 
frivillige gør en uvurderlig indsats for vores kirke - 
Og vi har behov for flere! Vores største behov er ikke 
penge, men mennesker, der vil tage ejerskab i kirken. 
Kirken kan ikke ansætte sig ud af alle opgaver. Vi 
får ikke tilført flere midler fra det offentlige, men 
opgavernes antal stiger i takt med menneskers ønsker 
til kirken. Derfor er det nødvendigt med frivillige i 
Guds riges arbejde! Selv Jesus gav en hånd med, så 
hvorfor skulle vi ikke også gøre det?
Et sted der bliver behov for frivillig hjælp er genop-
rettelsen af Børnekirken, hvor vi under gudstjene-
sterne kan tilbyde børn et anderledes tilrettelagt ind-
hold for dem. Der er plads til nytænkning m.v.
Vi opfordrer alle der ønsker at være en del af Sct. 
Johannes Kirkes menighed, at tænke, hvor man kun-
ne gøre en forskel ved at være frivillig.
Tag en snak med en af præsterne!

Menighedsarbejdet

Da Sct. Johannes Kirke er 
med i den forsøgsordning, 
der giver sognet lov til at 
have 2 årige valgperio-
der, så er det igen tid til 
et valg. Vi kan allerede 
nu se, at der er flere i det 
bestående menighedsråd 
der ønsker at træde ud af 
det til efteråret. Nogle har 
være med i flere perioder, 
andre er flyttet osv. Vi får derfor behov for supple-
ring af kandidater til efteråret.
I opfordres derfor til at tænke over, hvem der kunne 
være mulige nye i menighedsrådet efter 1. søndag i 
advent. Giv venligst besked til rådet!

Menighedsrådet
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Aktuelt
Udfugt med Café Johannes - 7. maj

Konfirmation i Sct. Johannes Kirke

Skærtorsdag aften * Fællesspisning, gudstjeneste og sangaften m. kaffebord *

April - Maj

I år holder Sct. Johannes Kirke konfirmation på følgende søndage i april og maj.
Vi håber på godt vejr og en velsignet fest for alle. Hilsen præsterne.

Vestervangskolens 7.A v. Lennart B. Jessen. Søndag den 27. april kl. 9:00

Vestervangskolens 7.B v. Scot A. christensen Søndag den 27. april kl. 11:00

Brændgårdskolens 7.kl. v. Scot A. Christensen. Søndag den 4. maj kl. 10:00

Onsdag den 7. maj kl. 12:00 tager 
Café Johannes på den årlige ud-
flugt. Denne gang skal vi besøge 
Gl. Rye Kirke, hvor sognepræst 
Iben Johanne Thomsen vil fortælle 
historien, som ligger til grund for 

den gamle kirke. Efter et spændende besøg kører vi 
videre til Hotel Himmelbjerget, hvor der venter et 
godt kaffebord. Fra hotellet får vi rig mulighed for at 
nyde den pragtfulde natur, ligesom de raske til bens 
vil få lejlighed til at bestige bjerget :)
Sidst på eftermiddagen går turen videre og bussel-
skabet har lovet os en dejlig hjemtur med stop un-
dervejs og mulighed for at suge den skønne forårstid 
til os. Vi glæder os til en hyggelig tur og håber på 
dejligt forårsvejr.
Pris for tur inkl. kaffebord 100,- kr. som betales ved 
tilmelding og efter først til mølle princip og senest 

tilmelding onsdag den 30. april. Tilmelding kan kun 
ske i Café Johannes ved personlig henvendelse. Dette 
skyldes, at Café Johannes giver et tilskud til turen og 
derfor skal dette tilfalde Cafebrugere. Bliver der le-
dige pladser, kan interesserede komme i betragtning.

Sognemedhjælper Tove B. Jessen

CAFÉ
JOHANNES

Vi inviterer til 
Skærtorsdag aften i kir-
ken, hvor har 3 punkter 
på programmet man kan 
vælge imellem. Vi begyn-
der med fællesspisning. 
Bemærk at der er tilmel-
ding til denne del. Efter 
spisningen er der gudstje-
neste kl. 19:00.
Gudstjenesten varer ca. 
en time, og så er der 
mulighed for at deltage 

i påskesang i den Store Sal,  hvor der er arrangeret 
kaffebord m.v.
Ved siden af jul, er påsken en af de to største højtider 
i den kristne kirke, og det vil vi gerne holde fast i 
også hos os i Sct. Johannes Kirke.
Under påskesangen benytter vi et sanghæftet, som 
ses på billedet. Det har været en fast del af tradi-

tionen i en del år. Det er ikke kun sange der hører 
Skærtorsdag til, men salmer og sange, som stræk-
ker sig hen over hele påskebegivenheden. Ofte har 
vi sunget dem alle, men det er selvfølgelig ikke en 
nødvendighed, og der er da også mulighed for at øn-
ske andet undervejs. En af de vidunderlige sange, der 
er kommet til, og er blevet en del af traditionen, er 
Anna Kirstine Haahrs sang fra 1997, som vi i dette 
kirkeblad har trykt på side 5. Mon ikke vi synger den 
igen i år? Vi glæder os til en aften i påskens lys. Kom 
og vær med!

PROGRAM:
* kl. 17:00 Fællesspisning (pris 40,- kr./voksen
 og 20,- kr./barn under 12 år). Tilmelding til
 Laila Madsen, tlf: 2530 7076 senest fredag d.
 11. april.
* kl. 19:00 Gudstjeneste.
* kl.  20:00 Fælles kaffebord og påskesang.

Menighedsarbejdet & Menighedsrådet
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Aktuelt

Smågruppe - Noget for dig? Ældrevenlig gudstjeneste

Mulighed for forbøn i kirken

April - Maj

Onsdag den 9. april kl. 14:00 arrangeres der en æl-
drevenlig gudstjeneste, hvor vi også lægger vægt på 
at imødekomme behov for tilgængelighed.
Efter gudstjenesten vil Menighedsrådet være vært 
ved kaffebord i Vestfløjen. Vi håber, mange må se 
denne eftermiddag som en mulighed, både at kunne 
komme af sted til gudstjenesten, fordi tidspunktet 
er bedre, men også at du måske ser en mulighed for 
at kunne give en hjælpende hånd, så flest mulige får 
glæde af denne eftermiddag. Det vil være muligt at 
bestille gratis taxa / kirkebil / lifttaxa, og en hjæl-
per er også velkommen til at køre med. Hvis der er 
brug for lifttaxa, skal den bestilles dagen i forvejen. 
Taxa bestilles på tlf. 97120777. Der er efterfølgende 
kirkekaffe. Af hensyn til koordinering af frivillige 
hjælpere, må der gerne rettes henvendelse til sogne-
medhjælper Tove B. Jessen på tlf. 40356553.

Det er både en bibelsk, men også almen kristen erfa-
ring, at Gud hører bøn. Mange har erfaret det i deres 
liv. Situationer hvor man har bedt til Gud og erfaret 
Hans indgriben. Men nogle gange kan det være en 
hjælp, at man er to om at bære det der fylder, frem 
for Gud. Derfor tilbuddet om forbøn i Sct. Johannes 
Kirke. Forbøn vil i dette tilfælde sige, at du kan dele 
det der ligger på dit hjerte med mig, og dernæst vil vi 
sammen lægge det frem for Jesus Kristus i bøn. Når 
vi kommer til Ham med det, så kommer vi til Ham 
som har sagt: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal 
I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer”. Nogle 
gange er det noget meget konkret der tynger eller 
fylder i vores liv. Det kan være sorg, sygdom, tvivl, 
skuffelser, bekymringer og andet. Andre gange kan 
det måske være lidt mere uklart og dunkelt, og derfor 
kan det være svært at sætte ord på; men kom allige-
vel. Gud er også den, der ransager dybderne i vores 
hjerter og liv. Han kender dig, bedre end du kender 
dig selv. Ja, det var Ham, der flettede dig sammen i 
moders liv. Derfor ved Han, hvad du har brug for og 
trænger allermest til. Derfor opmuntrer han det en-
kelte menneske til at komme til Ham og siger: ”kom 
til mig, alle I som er trætte og tyngede af byrder og 
jeg vil give jer hvile”. Guds svar og bønhørelse kan 
antage mange former. Men jeg mener grundlæg-
gende, at når vi kommer til Ham, da vil vi altid møde 
Guds nåde. Vi kommer til Ham, som ”bor i det høje 
og hellige, men Han bor også hos den, der er knust 
og hvis ånd er nedbøjet”. Nogle vil måske tænke ved 
sig selv: ”det er vist bare noget for de meget kristne”? 

Men når vi læser om Jesus i Det Nye Testamente, så 
hører vi, at han tog imod alle der kom til Ham. Både 
dem der var meget afklarede i deres tro, men også 
dem der gik på bævende grund. Hvorfor? Fordi Gud 
er god, og elsker det enkelte menneske. Der var en 
kvinde, som var syg af blødninger. Hun havde brugt 
alle sine penge på læger, men det havde ikke hjulpet. 
Tværtimod havde hun fået det værre, men nu havde 
hun hørt om Jesus. Hun havde vel næppe det store 
kendskab til Ham, men hun havde en  tro i hjertet på, 
at Han kunne gøre noget godt imod hende. Og da for-
tæller evangelisten Markus, at denne kvinde kommer 
hen til Jesus fordi hun tænker ved sig selv: ”Bare jeg 
rører ved hans tøj, bliver jeg frelst”, og straks udgår 
der en kraft fra Jesus, og hun bliver totalt helbredt. 
Jesus ser på hjertet, og ser at i den syge kvindes hjer-
te var der en tro på Ham, - en tro, som godt ville gå 
et par skridt for at komme hen til Herren. Og denne 
tro (om end den måske var beskeden), den lønner 
Jesus. Følgende onsdage fra 15.45-16.15 vil der være 
mulighed for forbøn i kirkerummet i Sct.Johannes 
kirke: 2/4 + 16/4 + 30/4 + 14/5 + 28/5 + 11/6 + 25/6.
Såfremt dette tilbud fortsætter efter sommerferien, 
da vil det fremgå af kirkebladet, som udkommer om-
kring d. 1/9.

Scot Christensen

Ved kirken er der mulighed 
for at være med i et mindre 
fællesskab, hvor man mødes 
ca. hver 14. dag. I sådan en 
mindre gruppe læses og dis-
kuteres forskellige tekster fra 
Bibelen eller bøger om tro, 
Gud og hverdagsliv. Normalt 

bruger man også tid på at bede sammen, for hinanden 
og for kirken. Lige i øjeblikket vil vi gerne opstarte 
en ny gruppe ved kirken, og det er en åben gruppe. 
Det vil sige, at uanset om du er mere erfaren kristen 
eller det med kristen tro er nyt for dig, da er du vel-
kommen. Der er én der gerne vil stå som leder af 
gruppen, så hvis det er noget for dig, eller du er nys-
gerrig, da kontakt sognepræst Scot Christensen.

Scot Christensen 
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Torsdag 3. april kl. 19.30 Sogneaften. Om Kristen Pædagogisk Institut v. Brian K. Nielsen. 
Tirsdag 8. april kl. 19.30 IM-fællesmøde. Tale v. fritidsforkynder Per Nørgaard, Tjørring. Lovsang.
    Der er bedemøde kl. 19
Torsdag 10. april kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes til hyggeligt samvær i Glassalen.
Torsdag 17. april kl. 17.00 Skærtorsdag aften i Sct. Johannes Kirke. Se side 3.
Torsdag 24. april kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes til hyggeligt samvær i Glassalen.

Torsdag 1. maj kl. 19.30 Sogneaften. Foredrag v. sognepræst Orla Villekjær, Sdr. Felding.
    “Søren Kierkegaards kirkekamp”
Torsdag 8. maj kl. 14.00 Aktion Børnehjælp. Vi mødes til hyggeligt samvær i Glassalen.
    (Sommerafslutning).
Torsdag 15. maj kl. 19.30 IM-møde. Tale v. Missionær Chr. P. Olesen, Ejstrupholm. Lovsang. Der er 

bedemøde kl. 19.

Torsdag 5. juni kl. 18.00 Frivilliges festaften. Igen i år sender vi invitationer ud til frivillige, der ud-
fører en gentagen opgave ved kirken, som en tak for medvirken i det for-
gangne år.

Sognekalender

En påskesalme fra sognet

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

April - Maj

Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 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. 16:30 - 17:00 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 centret).

Jesus, nu knæler jeg her ved dit bord.
Alt lægges frem for dig, tanker og ord.
Al synd, som er i mig,
 lægger jeg frem for dig.
 :/: Jesus, jeg beder dig:
 Tilgiv du mig! :/: Jesus var uden synd, pletfri og ren.

Han ser mit syndeliv og syndens 
mén.
Så siger han til mig:
 Jeg bytter plads med dig;
 :/: Jeg gi’r mit liv, fordi
 du skal gå fri. :/: Tak, Jesus, at du led døden for mig.

Al min retfærdighed har jeg i dig.
Synden tog du på dig,
 derved du frelste mig.
 :/: Tak, Jesus, tak, fordi
 jeg må gå fri. :/:

Anna Kirstine Haahr 1997



Sct. Johannes Kirke, Fredhøj Allé 2, 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: Bjarke Clausen, tlf. 5074 4725 / 8615 1808, bc@sctjohannes.dk - Træffes efter aftale (har fri mandag).
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 / sogneaften bestilles gratis ved Taxa. Taxa til ”Spætten” aftales med sognemedhjælper.

Dato Tid/Præst IndsamlingHøjtid
6. apr. Mariæ bebudelse 9:30 + 11:00 SAC Dansk Bibel Institut Rytmisk kl. 11
13. apr. Palmesøndag 9:30 LBJ Dansk Israelsmission
17. apr. Skærtorsdag 19:00 SAC + LBJ Åbne Døre Se oplysninger side 3.
18. apr. Langfredag 9:30 LBJ
20. apr. Påskedag 9:30 SAC Dansk Oase
21. apr. 2. påskedag 9:30 LBJ Foreningen Agape
27. apr. 1. søn. eft. påske 9:00 LBJ + 11:00 SAC Konfirm. Vestervangskolen
4. maj 2. søn. eft. påske 10:00 SAC Konfirm. Brændgårdskolen
11. maj 3. søn. eft. påske 9:30 SAC Vort eget missionspr. Prædik. Stig Christensen
12. maj 19:00 LBJ B & U-Gudstjeneste
16. maj Bededag 9:30 LBJ
18. maj 4. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Indre Mission Rytmisk kl. 11
25. maj 5. søn. eft. påske 9:30 SAC Menighedsarbejdet Efterf. Kirkefrokost
29. maj Kristi himmelfart 9:30 SAC
1. juni 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Døvemenighederne Rytmisk kl. 11

Gudstjenester
Information

Information & Adresseliste

Act Herning - Gratis hjælp!
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5. APRIL - Denne gang ud fra Åbenkirke
Kl. 9:00 - 15:00

Flere kirker går sammen om en håndsrækning.
Det er ikke første gang det sker. Her i Herning 
har Act været i gang i flere år, og i de seneste 
har vi haft Act-dag 2 gange hvert år.
Ideen har eksisteret så længe mennesker har 
kendt til ”næstekærlighedsbudet”. Derfor er det 
også kendt i andre lande og byer. I Norge i en 
af vestkystbyerne har men f.eks. i flere år haft 
”Godhedens uge”. Det har vokset sig så stort, at 
kommunen støtter arbejdet med flere hundrede 
tusinder kroner hvert år.
I erkendelsen af, at det offentlige ikke kan klare 
alt, så har man samtidig set det fornuftige i, at 
støtte de frivillige i denne håndsrækning.

Her i Herning er det 
4 kirkesamfund, 
som er gået sam-
men, og der ligger 
stadig en fast opfor-
dring til yderligere kirker, 
at være med i Act Herning. 
Vi kan mærke, at behovet stiger, både for at få 
hjælp, men også at give hjælp.
Sådan en dag med Act kan fint gå under mottoet 
”Giv lidt - Få meget!” Det er nemlig ikke kun den 
der modtager hjælp der får! Det er en gensidig 
god oplevelse. Det ved vi der har prøvet det.
Kom! - Vær med!

Information og tilmelding på:
www.actherning.dk


