
For ca. 10 år siden flyttede Anna 
Christoffersen til Sct. Johannes 
Sogn sammen med sin ægtefælle, 
da de på den måde kunne bo nær-
mere familien. I efteråret 2006 
mistede Anna sin ægtefælle
14 dage før, de kunne have fejret 
diamantbryllup. Anna glæder sig 
over at kunne bo nær familien, 
men med tabet af ægtefællen 
fulgte også mange alene-timer. 
Derfor fik Anna tilbuddet om at få 
en besøgsven. Og fra 1. maj 2007 
blev Esther Larsen tilknyttet som 
besøgsven. Et varmt og fortroligt 
venskab er vokset frem igennem 
de seneste 7 år, hvor Esther trofast 
har besøgt Anna hver 14. dag. Når 

Esther er på besøg, skriver hun i 
Annas kalender, hvornår næste 
besøg er planlagt. Anna glæder 
sig over at bo i de trygge rammer, 
som hun nyder godt af på pleje-
hjemmet Vesterled. Anna har også 
en dagbog, hvori der skrives efter 
hvert besøg, på den måde kan både 
Anna, familien og Esther få snak-
ket om,  hvad der er sket de sene-
ste dage. Den 16. april fik de to 
sammen med familie og venner en 
stor og festlig oplevelse, idet Anna 
fyldte 100 år - en dag, der blev fej-
ret over to dage. Dage med dejlige 
minder, som sammen med mange 
andre minder fra Annas lange liv, 
bliver delt med Esther.

1.3.2013 - 30.4.2013
Markus Kirk Molin
Oliver Berggaard Jensen
Thomas Cramer Nørgaard
Sofia Aviaja Lundsby Jakobsen
Magnus Korzylowski V Pedersen
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NYE MØDETIDER
Børneklubber og andre arran-
gementer må flytte mødetider 
pga. ændrede konfirmandtimer.

MENIGHEDSRÅDSVALG
Husk orienteringsmøde den 4. 
september kl. 18:30 før Sogne-
aften.

FAMILIEGUDSTJENESTE
Kom med Pinsedag kl. 9:30
Vi fejrer ”kirkens” fødselsdag 
med kagemand!

SOGNEUDFLUGT
Læs om en spændende tur til 
det østjyske. Se side 3.

GENSYN EFTER FERIE
Læs om højskoleferie og gen-
syn på side 5.

Legestuen ØRNEREDEN får hele tiden nye søde unger :)

Venskab i besøgstjenestenDøbte

Sct. Johannes Kirke
Herning
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Aktuelt
God oplevelse med ACT Herning

Sct. Johannes Kirkes Konfirmander 2014

Juni - August

Vestervangskolen 7.A
Simon Reese Crouch
Lærke Lodahl Haxholm
Jonas Buechek Jensen
Anne-Kathrine Dam Jespersen
Marius Lillelund Lian
Marcus Brun Mortensen
Mette Nielsen
Stine Boye Petersen
Amalie Nørtoft Sørensen
Alexander Hougaard Bæhr
Laura Pape Gadegaard
Sigurd Galmstrup Højhus
Daniel Emil Klinge
Martin Hede Lauridsen
Stine Blaabjerg Lock
Jacob Friis Nielsen
Jeppe Stensfeldt
Lasse Søby Sørensen
Andreas Voss

Vestervangskolen 7.B
Rasmus Buechek Jensen
Natasja Jensen
Kristian Melchoir Jørgensen
Signe Juel Knudsen
Matthias Kastberg Madsen
Alberte Klinkby Kristensen
Simon Kastberg Madsen
Maria Fjord Post
Oliver Louis Mikus
Natasja Leth Rasmussen
Mikkel Højmark Nielsen
Eva Matilda Hvid Skov
Darren Benjamin Toft Petersen
Cecilie Engsig Steen
Kenneth Roald Petersen
Victor Seldrup
Magnus Hempel Thomassen
Rasmus Hempel Thomassen

Brændgårdskolen 7.kl.
Jannik Torp Ahle   
Sally Cathrine Dyreborg
Mads Skovlund Andersen  
Randi Tornøe Fisker
Peter Sebastian Bernhardtsen  
Sofie Juhl Jensen
Mads Ørskov Daater   
Sara Madsen
Michael Skov Hansen   
Anja Pedersen
Oliver Dalgaard Stidsing Hansen  
Selina Amanda Vestergaard Scheel Poulsen
Erik Nygaard Jensen   
Sara Brandt Sørensen
Marcus Damgaard Jensen  
Tiffanie Lønne Sørensen
Kasper Vestergaard Jørgensen
Emil Molin Lauridsen
Mikkel Lund Matz
Simon Arne Sørensen
Tino Lønne Sørensen

V i ønsk
er Guds velsignelse og tillykke!

For første gang meldte vi os til Act, da vi netop i år 
på grund af sygdom havde brug for lidt hjælp til ha-
vearbejde. Lidt før kl. 10 lørdag d. 5. april mødte to 
energiske mænd op klar til at gå i gang i haven. Vi 
havde særlig ønsket hjælp til at få klippet stauder ned 
og, hvad de ellers kunne nå. Vejret var ikke det mest 
optimale til havearbejde, men Ejvind og Andreas 
leverede et pænt og godt stykke arbejde, som vi var 
meget tilfredse med.
Billedet er taget efter en times arbejde, før deres tur 
gik videre til næste opgave.
Vi vil gerne anbefale andre at benytte Act ved en se-
nere lejlighed. 

Venlig hilsen Selma og Sigurd Holm

Næste ACT Herning bliver 
lørdag den 20. september.
For at give eller modtage 
hjælp, kan man melde sig til 
på www.actherning.dk

http://www.actherning.dk
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Aktuelt
MENIGHEDSLEJREN 2014

Legestuen Ørnereden

Konsekevens af ny folkeskolereform

Café Johannes

Sogneudflugt 2014

Snart er det pinse - Helligånden komme!

Juni - August

Endnu engang har vi reserveret spejderhuset Tårn-
borg, Sebbesandevej 2C, i Tjørring (http://tjorring.
wh.spejdernet.dk/tarnborg.htm). Denne gang foregår 
det i uge 40, nemlig fredag den 3. og lørdag den 4. 
oktober, og er selvfølgelig for alle aldre. I år får vi 
besøg af Scot Christensens far Stig Christensen fra 
Sønderborg, tidligere præst ved Mariekirken i Sønder-
borg.

Sct. Johannes Kirkes legestue 
Ørnereden begynder ny sæson 
torsdag den 4. september kl. 
9:30 - 11:30
Alle børn i alderen 0 - ca. 
3 år er meget velkommen 

sammen med en voksen.

Da skolerne ikke kan finde tid til konfirmandtimer 
om formiddagen over 3 dage, må kirken tage bør-
nene om eftermiddagen over 2 dage. Vi må derfor 
tilrettelægge indretning, lokalebrug og arrangementer 
efter denne nye udfordring. Konfirmandtimerne kom-
mer i det nye skoleår til at være onsdag og torsdag 
eftermiddag, hvor konfirmandstuen og et rum i tårnet 
vil være optaget.

Fra september ændrer Café Johannes 
ugedag fra onsdag til tirsdag. Dette 

skyldes, at der efter den nye sko-
lereforms vedtagelse bliver 

konfirmandundervisning om 
eftermiddagen, derfor må Sct. 
Johannes Kirke internt rokere 

rundt for at få arrangementerne til 
at fungere bedst muligt. Fra tirsdag den 

2. september er Café Johannes åben hver tirs-
dag fra kl. 14 - 16 - derudover bliver der ikke nogen 
ændring. Cafeen vil fortsætte i sin nuværende form.
Cafeen holder som tidligere år åben hver onsdag hele 
sommeren. Det kan lade sig gøre takket være gode 
frivillige kræfter.

Sogneudflugten går i år til det østjyske, hvor vi ser 
den smukke Juelsmindehalvø på en guidet busrund-
tur med besøg i en spændende kirke, nyder 2-retters 
egnsmiddag inkl. én vand/øl/vin og oplever fortiden 
med 1-times guidet rundtur på egnsmuseet, der er 
levendegjort. Gangbesværede har mulighed for at 
se en udstilling i forhallen. Inden hjemturen får vi 
kaffebord med godt hjemmebag. Dagsudflugten er 
den 26. juni kl. 9-18 og koster 240,- kr. pr. person. 
Tilmelding til Allan Skovrider tlf. 5240 8010.
Vel mødt til en oplevelsesrig udflugt :-)

Du, som lader græsset gro,
du, som vækker tyr og ko,
du, som skænker lys og luft,
kærlighed og sund fornuft,
du, som gav mig mund og hånd,
tak, du gode skaberånd!

Du, som vækker kamp og fest,
takkesang og skarp protest,
du, som gir den sultne brød,
du, som stønner dybt i nød,
brug min mund og brug min hånd,
Jesu freds og friheds ånd.

Du, som går med dødsforagt
imod vold og våbenmagt,
du, som gennem dødens dyb
går til kamp mod kræftens kryb,
brug min mund og brug min hånd,
Jesu freds og friheds ånd.

Du, som trods mit kolde sind
kysser mig i sol og vind,
du, som bryder mur og is,
du, som skaber paradis,
brug min mund og brug min hånd,
Jesu freds og friheds ånd.

Du, som lever, når jeg dør,
fyld mig nu med godt humør.
Bind mit korte liv til dit,
så jeg ånder dybt og frit.
Kys min mund og tag min hånd,
sommerlyse Helligånd.

Hans Anker Jørgensen
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Aktuelt
Menighedsrådsvalg 2014

Ingen nye gudstjenestetider

Juni - August

Ingen ændringer i gudstjenestetider denne gang.
For nogle måneder siden blev der uddelt et spørge-
skema om mulig ændring af gudstjenestetider.
Spørgsmålet var, om højmessen kl. 9:30 skulle flyt-
tes de søndage, hvor den er den eneste gudstjeneste. 
Svarene, vi fik retur, var fordelt med ca. 50% for og 
50% imod. Det betød, at menighedsrådet på det efter-
følgende møde besluttede at lave en afstemning i rå-
det, da menighedens svar var lige meget for og imod.
Afstemningen havde et flertal for at beholde samme 
tidspunkt kl. 9:30 for højmessen uanset andre guds-
tjenester.

VALG af nyt menighedsråd for 2015-16.
Valget afholdes tirsdag den 11. november 2014.
I forbindelse med valget til menighedsrådet i 2012 
valgte Sct. Johannes sogn, at valgperioden skulle 
være 2 år. Derfor skal vi til valg igen i år. Før valget 
finder sted, skal en række regler være overholdt.
Regler for opstilling og indgivelse af kandidatlister.
Den 7. og 14. september 2014. Valgbestyrelsen be-
kendtgør reglerne for opstilling og indgivelse af kan-
didatlister ved alle regelmæssige gudstjenester samt i 
de stedlige dagblade eller lokalaviser.

Orienteringsmøde:
Der skal afholdes et orienteringsmøde, og det gør vi 
den 4. september kl. 18:30-19:30 før sogneaftenen.

Kandidatlister.
Kandidatlister udleveres ved henvendelse til Sct. 
Johannes Kirkes kontor. Kun lister udleveret herfra er 
gyldige.
En kandidatliste skal indeholde mindst 1 kandidat og 
højst 20 kandidater.
En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 5 
og højst 15 stillere, som har valgret ved Sct. Johannes 
Kirke.
En kandidatliste skal være underskrevet af alle kandi-
dater.
En kandidatliste skal indeholde et navn på en person 
som står for listen (ejer af listen).
Der skal angives, om kandidatlisten har sideordnet 
eller prioriteret opstilling.
En kandidatliste skal afleveres til en af valgbestyrel-
sens medlemmer eller kontoret fra d. 23. - 30. sept.
Knud Haaning Andersen, Rugvænget 73, 7400 
Herning. (kl. 17-19).
Sct. Johannes kirkekontor, Fredhøj Allé 2, 7400 
Herning. (kl. 11-13).
En kandidatliste kan tidligst indleveres tirsdag den 23. 
september og skal senest være afleveret tirsdag den 
30. september kl. 19.00

Stemmeret og valgbarhed. 
Alle folkekirkemedlemmer som er bosiddende i Sct. 
Johannes sogn har stemmeret og er valgbare til me-
nighedsrådet. Dette gælder dog ikke, hvis man har 
løst sognebånd til en præst i andet sogn.
Bor man uden for Sct. Johannes sogn og ønsker at 
bruge sin valgret eller være valgbar til Sct. Johannes 
sogns menighedsråd, skal man have løst sognebånd til 
en af kirkens 2 præster.

En kandidat skal have løst 
sognebånd senest 14. ok-
tober. Andre skal have løst 
sognebånd senest fredag den 
31. oktober.
Er man bosiddende i Sct. 
Johannes sogn, men har løst 
sognebånd til en præst i et 
andet sogn, og nu ønsker 
at udøve sin valgret i Sct. 
Johannes sogn, skal man anmode om at blive optaget 
på Sct. Johannes sogns valgliste, og det skal ske se-
nest fredag den 31. oktober.

Listeforbund.
Opstilles der flere lister, kan disse indgå et listefor-
bund. Dette skal anmeldes til valgbestyrelsen senest 
tirsdag den 14. oktober kl. 19.00.

Afstemning i hjemmet.
Ønsker man at afgive sin stemme i hjemmet, skal 
man senest tirsdag den 14. oktober henvende sig til 
kommunens folkeregister.

Brevafstemning:
Ønsker man at stemme pr. brev, kan dette tidligst 
ske tirsdag den 21. oktober og senest fredag den 7. 
november.

Aflysning af valget.
Indkommer der kun en liste til valget, aflyses valget, 
og de 10 øverste på listen udgør Sct. Johannes sogns 
menighedsråd 2015-17. Det offentliggøres senest tirs-
dag den 14. september.

På valgbestyrelsens vegne
Knud Haaning Andersen
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Torsdag d. 5. juni kl. 18:00 Frivilliges festaften. Menighedsarbejdet udsender invitationer til frivillige 
ved Sct. Johannes Kirke. En årlig tilbagevendende tak for udført arbejde.

Tirsdag d. 17. juni kl. 14:00 Israel-eftermiddag. Billedforedrag v. Karin Tikva Volfson, Haifa.
    Tema: ”Israel - Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig”
Torsdag d. 19. juni kl. 19:30 IM-møde. Tale v. Fritidsforkynder, Johannes Kloster, Hodsager.
    Lovsang. Der er bedemøde kl. 19
Torsdag d. 21. aug. kl. 19:30 IM-møde. Tale v. missionær, Poul Erik Hansen, Farsø.
    Lovsang. Der er bedemøde kl. 19
Torsdag d. 4. sept. kl. 18:30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg.
Torsdag d. 4. sept. kl. 19:30 Sogneaften. Kristelig Lutheransk Trossamfund kommer og fortæller.

Sognekalender

Gensyn efter højskoleferie

Juni - August

Hver tirsdag kl. 10:00 - 10:30 Andagt i Dåbslokalet i kirken.
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 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).
 kl. 14:00 Gudstjeneste på Aktiv Centret. (Se program på centret).
 kl. 14:30-16:00 Børneklubben Spætten. (Se program på www).

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

Højskoleophold gav nyt 
netværk. Torsdag den 1. 
maj var der gensynsefter-
middag i Sct. Johannes 
Kirke. For tredje år i træk 
har det været muligt at få 
et højskoleophold i trygge 
rammer, målrettet enlige 
ældre, som havde brug for 
et lille skub for at komme 
af sted. Sammen med del-
tagere fra andre sogne i 
landet, har højskoleophol-
det de seneste to år været 
afholdt på Rude seniorhøj-
skole.
Sct. Johannes Kirke 
har fået tilbuddet, fordi 
Menighedsarbejdet ved Sct. Johannes Kirke er tilslut-
tet Samvirkende Menighedsplejer, som igen samar-
bejder med Ensomme Gamles Værn omkring denne 
mulighed.
Deltagerne fortæller, at det gav tryghed at høre na-
boen fortælle om muligheden. Andre fik tilbuddet 
via besøgstjenestelederen. Flere var betænkelige ved 
at tage imod tilbuddet, også fordi det var første gang 
efter at have mistet, man skulle af sted på ferie og 
havde derfor brug for en ekstra opfordring for at sige 

ja til tilbuddet. Flere fortæller, at højskoleopholdet 
bare har givet så meget at leve videre på, en herlig 
oplevelse at kunne fortælle om. Man havde virke-
lig oplevet opholdet som ferie og har bare lyst til at 
komme med igen.
Sct. Johannes Kirkes Menighedsarbejde glæder sig 
over den positive modtagelse, dette tiltag har fået. 
Herfra håber vi så, at tilbuddet vil kunne komme 
mange andre nye til gode, som trænger til samme 
håndsrækning og oplevelse fremover.

Menighedsarbejdet



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 B. Jessen, Kingosvej 1, tlf. 9721 4483, lj@sctjohannes.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
1. juni 6. søn. eft. påske 9:30 + 11:00 LBJ Religionspæd. Center Rytmisk kl. 11:00
8. juni Pinsedag 9:30 LBJ Indre Mission Familiegudstjeneste
9. juni 2. pinsedag 9:30 SAC FDF’s Missionsarb.
15. juni Trinitatis søndag 9:30 + 11:00 SAC Menighedsarbejdet Rytmisk kl. 11:00
22. juni 1. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Bibellæser-Ringen
29. juni 2. søn. eft. trin. 9:30 SAC IKON Efterf. kirkefrokost
6. juli 3. søn. eft. trin. 9:30 LBJ
13. juli 4. søn. eft. trin. 9:30 LBJ Århus Diakonhøjskole
20. juli 5. søn. eft. trin. 9:30 LBJ KFUM Idræt
27. juli 6. søn. eft. trin. 9:30 SAC Kirkens Korshær Her. 
3. aug. 7. søn. eft. trin. 9:30 SAC Israelsmissionen
10. aug. 8. søn. eft. trin. 9:30 SAC Blå Kors Herning
17. aug. 9. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Døvemenighederne Rytmisk kl. 11:00
24. aug. 10. søn. eft. trin. 9:30 SAC
31. aug. 11. søn. eft. trin. 9:30 SAC Efterf. kirkefrokost
7. sept. 12. søn. eft. trin. 9:30 + 11:00 LBJ Menighedsarbejdet Rytmisk kl. 11:00

Gudstjenester
Information

Kontakt & Adresseliste

Nye mødedage for børneklubber...
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Fra september flytter 
Spætten børneklubdag fra 
tirsdag til torsdag.
Første gang Spætten 
mødes efter ferien bliver 
Torsdag den 4. september 
kl. 14:30 - 16:00

Da der er konfirmander i 
huset samme tidsrum, flyt-
ter Spætten til Lille sal.
Alle børn i alderen 4-8 år er 
meget velkomne - Kom og 
vær med til festlig opstart, 
hvor vi fejrer Spættens 7 
års fødselsdag.
Vel mødt til ny sæson :-)

Læs om Ørnereden side 3.


